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 نم هل قبفؤتلا بلطي املك عيل ديو قيفوتلا قلطاو قيفوتلا مدع نيعوه

 ]| ءايدالاًكلاؤْؤا هس غناهبءاعدلا نع ءانغتسالاو ٍقيفوتلا لوصح ىعدي هناىهوتأ اعفد ||

 | ضءينم مهااهضعبو ( ةريثك مولعلا عاونازا ) ةرخآلاو اييندلا جباصم
 هقفلاو بطالك نردلاوا ايندلا ثيج نم ريغ ىلا ةيسسإلاب هيلا ةجاحلا :ديثلل |إ
 ايهبف مالا ( ةولصلا لئايسم ) مهاب قلعتم ( ليصعأانعاوتالامها)نا(و) ||

 لئايموع ون ءوختو ذقفلاو سينج رملا نا يعاو ع رمثلا يف ةدوهمملا ةغيقحل
 نمدبيذ ةفاضالا مولعلا عاونا هلويف كلذك ناك اذاو فنبص اهوحنو ةولصلا |

 سنجلانال كلذو عاونا ى ىتلا مولولا ىا يفوصوملا ىلا ةفيصلا ةفايضا ليبق
 ع مهاو قبلا لع عاونالا مهاو لو نا ىتبني ناكو هعاونا رابيعابالا عمجال

 اهرغو تالماعملانم اهادعامو ىلصالا ٍدوصقملا يه ةدابعلانا هزم مهفيذا ْ

 ناوالل ةمزلتبسم ىهمت اهنيعل هنسح اههذوكو اهرركت ةزكو اهب وجو لول
 هيلع ىبنلا رابخا عطقلاب تيئام لكب الاججا قيدصتلا وهو هنودي اهل ةحصال ذا ظ

 ا تناك |1نكل ع ونال عون نم فنص ةولصلا لئاسمنال ةولسلا لئابم هقفلا

 | ةدايبعلاو زوجتتف ةروربض عاونالا مها تناك عاونالا مها وج ىذلا هَمْلا مها

 | تادانعلاراسنممها ةولصلا مث ةليسولان م مها دوصقملاو اهنم نكمتلا لئاسو |

 | ماكحالا رئاسو داصملاو أدبملا يعاو يلاجتوللاتاذب قلعتس امثهي مالسلاو ةولبصلا
 | لئاسمنا دربال حو كلذ نم 'يشراكنا رثكلاو ينأيامو يضماع تارابخالاو
 ؤ مالكا ٍلع لئاسم ىلع فقوتبال رك ذامنال ةولصلا لباس نم مهأ مإلكلا ع ظ

 يا ٍسدتقا نم لعاف مبسا سيبدتعم عسجج عال (نيسبتتلا ةبغر ٍتيأر الف ) ظ
 | خا

 | نيبيبتقلابديبااطو ميظعلارونلاب لعلا هبش اههظعم نم ذنخ*وتران ةلمشؤهو سبقلا
 نكمب اه نود ( هنم ) نيسنغلل ىا ( مهلديالامو ) ةولصلا لاوحا نم ريثت ىف | | هيلا اوجاتحاو ( نيلصلل هعوفورثك ام ) تيقتنا ىا ال باوجج (تطقتلا) | | ةبيغرب قلعت رورجملاو ةولصلا لئاسسم يا ( اهليصحت ىف ) رونلا كلذ نم
 رك ذدقفالاو ءرظن هيلا ىدااع بسحب انهو ةردنلا ةيامىف هنكلو عشنا |
 نتاغئصم نم ) هنارقتسساب لعبام ىلع هعوقو راكيام ضعب كرتو ردمام ضءب أ

 ا

00 

 || ىهو مهنافبلأت ىف ( ني رخأتلاتارات#)نم(و)تطغتلاب قلعتم ( نيمدقملا |

 "0 نيدلا ناهربل ( طيجلاو ) ين انيغرملا ىلع نيدلا نابل ( ةءادهلا وحي ) أ



 0( اا

  (ياعبمالا) دخت ىل .مالسالا مرش 00 2-7
»َ 

ْ 5 

 / ةمومضملا نيغلإب( ةينغلا) ةينغلا)ىواتف( ول ةيسنلا ءاب لبق ةدحوم ايهم فلا اهدعب م ْ

 | ةينق ىهو ذر وسكللا اب اهضعي ىو هاا ةنش ىهو عملا زك
 .مامالازجشلل ( ةريشذلاو ) غاجشش ىبا مامالا ديسلل ( طقتللاو) ىدهانرا ىواتثلا |

 ريغصلاوريبكلا( هبمءابو ناضضاق) 'نيدلازسف مامالا ( ىواتفو )نيدلان اهرب ||
 اًضيا روهسشلا بتكلاهدهإ ريسغ نم لقن هنا ىلا ةراشالل وحن ةملكب ىتاامتاو |

 اذه تيعو ىا طقتملا نعةزاسبعوهذارثك ام ىفام ىلا ' مجري ريعطلا ( ريعضلا ( ل ا
 دوجوا هيلاهتجام ةدسشل هانع : ىذلا ىلصللا:دا رم ىا( ىلضلاة نم ) ىلصلاة نم 2 طقنملا |

 ( يدتبلاةنغو ) هبف اهتفرعه ىلا رتتفب و ةؤلصلاب قلعت ىلا لئاسملارثك || ١
 مماذ هب ! ىتكيو 3 ةيحلا بكلا رجلا ضان ني 0 ىغتسنام ىا | 0

1 

 فو و تيعسوا تعش ريل لاخلا يش ازا لاو 9 يقبع ا 1
 ريدقت : ىلإ جاتحا ريغ نع الايس نوكينازو# حو واولا نودب هللا لثسا : 4 0 ١

 هللالثسا لاق ةجايبدلا مام دعب هادتيا اعطقو اهل يتسسا نوكي ناو ءادتبم

 أ ابلط هئاذلىا(هههجولاصلاخ) ةدافالانم هتدصقى ل ( هتدجعا 1م لسع | أ 1

 ا
 : ' ١ ةياتحمةانثم ءأب اهدعب اهدعب ةدجوملا هايبلارتسكو نزبهملا نيسلا ناكساو. ةزم

 | ءايروا ةدمشوا ءاج وا لاه بلطنم رخآ ىماب بوشهريغ هدابع عقتو ءاضر ||
1 

 ةرخآلا ىفلاكتلاو ىزملا بجومو ليعلا باول لطبم ىن كرش وه ام ةدعمو 0
 هيلعدللا ىلصدللا وسر تسلا هنعدنلا طررب رهىلا نع لسع هيمو 0 7
 هغرعف هب ىلاذ دهشنسا لجر هياع ةيكلا موي ىطشي ىسبانلآ لوانا:لوقي م 00

 تبذكل اق تدهشتسسا تح كيف تلئاو لاق اهيذ تاعاخ لاق اهفرعف 0 000

 كمن كاشف هوس سل دع راتاؤولا 1 دعب 1 2 فاعلا

 | ىتح ههجو ىلع بعسسف هب مامن لبق دقق ىرج لافي نال تلئاف كنكلو أ

 لاقاهذرعف نعت هفرعك هب ىلا نآرقلا ارق هلعو معلا لعن لجرو راثلا ف قلاأإ
 1 ا

 || كنكلو تبذكلاق نآرقلا كيف تأرقو هنلعو معلا تلعت لاق اسهبف تلاخ ||
 | بسيفه. مام لبق دم "ىراق اذه لاقبلا نآرقلا تأرقو ملاع لاقيل علا تاعق |

 ]| ةلك لاملا فانصانم يل سو لجرو رانلا ىلا ىنح ههجورلع |

 ||| قفني نا بح لديسنم تكا ةووعما يون يووم 7



030 

 نم حدملا وهو كلمت ةتدرا ىذلا تاوثلا كل لصح دق ئا لئق دق ةلوقو
 لا ارفكم ) ةتدتعاامل 2 نا( و)موبلا لتجتال باوث كل قلق ابتدلاق نئانلا

 | ىا( هلْضْنب ) اهب ةقخاؤملا مدعي اهرشو ني وتؤ ريغكل ايبس ىا (ىتوتذل |
 | ةنم الضفالا سنل ٌةرقملاو وفعلاو باوثلاذا ىلمعلال هتّجرو هلسضف#ضخع
 | لشافاضزا لمجلا كلتف ايس لاعالا نضع .لعجناو لمغب قتال ةناذطس
 | هلآننا(و)هلكب رشال هلو هتم لكلاف هردقمو لمعلا كلذ قلاخ وهذا مركويدتم

 ةحوتفم ءايلا ديدشتب (ىذاتسالو ىدلاول)رفغي نا (و) ىب ونذ(ىكرفشنا) هناك
 أ هللا (وهولرخناو مملا ىلع ن لو ىلا هيف وات حداق ملكتلالي ىلاغيضا:ذاتسا مج

 0 ]ذى

 | ( داشرلاو ) ءاذتهالا قلخىأ ( ةيادهلا ) هريغ نعال هدحو هناحتس!(.فنمو )
 | ناكو ةولصلا ماك>١ ةفرعم ٍبلاطاا اهيا ( لعا) قا قيرط ىلع ةماعتسالا

 ققوملاو ريثك عتلا ىدصاق نا ةراشا مدقت ايف هيج هعب' انه نظاخلا دازفاىف
 قورتشللاب ءاعدلا قلطم ةغللاوق ىهو ) ةولضلانان) دارذ كدي درو مهنع هل

 | سيلهنال اهريسفت ملا رك ذملو دوضمو ع وكزؤأةءازق تا ةدانغ ةعبرمشلا
 | ةدوهعملا ةولصلاانههاهب دارملاو اهي لمعلل اهتفرغه وهو ضرع تانرورتض نه
 ْ مكحلا مد اذهلو ىهذلا ديهعال اههيف :ماللاق مالسسالا ناكرا دحا ئه قل

 مصانمل نسجل ديراولو انهب مكملان عوطتم, ةضورغم ىلا (ةضيارف ) هلوقت

 ردع ريغ نم هكران قسفب و ةدجاسر فكنا ديكحو ىر و ىضلا معا كتوم

 رقكيالف .ةيضرغلا ىف روصق ةيغف قلطمال دنقم ضرف وهف كاذكش لاهو
 | ضرف ىلا/:ضرفلا سقت و عاججالا نود داهتجالاب ةتباثلانضئارغلاك هذحاج

 | مزاياه وهو ةبافك ضرفو هتمأقا هلع ضرف نم دخلا لك مزليام ونهو يع
 | نع ةولضلاو نيقابلا نع طعس: ضع هلعف اذاق مهيلع:ضورقملا ةلججهتماقا
 | تشثىا ةضي رفا ةقص نوكمنا وحب ( هتبام*) ةضيرف اهناف لوالا مسقلا
 | ةئلغب ءانهفلا دنع هل عع باتكلاناف نآزتلا ئا ( كاتكلاب ) ةضيارقلا" كالت

 ]| كالدتسالا دنع قأيسام مجارلا وهو: نال اهناازيخ نوكم نإ زود و لابعتسالا

 ريغ نع مالنا ةواصلاا هيلع هتعلةناغاثهتهانهي دارملاو ( هننسل )ب. ةتناث( وهلا
 ةيلع هللا ل هللا لور ثندحو هللا ثاتك انوش للذنأ يك: القف والوقت آراللا

 ظ
 | ان طق ليلدلا هعو ل تيئاماع رمغلا:ىف لهياكلا قلطملا نضرقلاو مكتليا

 )| (ةولصلا اويقانلاةتيلوتف ) ناؤتلاي دو داو هتؤق



 برنس ل
 ايهئادا:انهتاقان دارلاو ميختلا ىلع بوجولا,همك>و نيارقلا نع لا ها هنأف
 جافا ناللاكشا ,هبفو فاثكلا ىف ,اذك امهناكرا ضعب.مايقلا نال ةهاقالابا هنعربع,
 لوعنملاىه ىلإ ةولضلا ةذصال لعافلاوه ىذلا ىلصملا هغص نكر وه ىذلا

 ا اديان: تذا لوقتاك لوعفملا هةفصنوكينا بخي ةماقالانم مزآللا ماسقلاو '
 اهناكخرا ليدعت اهتماقا عم ليقو كتفصال هتؤض مانقلاف اماه هتلدج |

 اذا.دوعلا ماقا' نم انسهناداو اهننسسو اهضيارذف عيز عشنا نه اسهظفحو

 اهنال .اسهماقاو تقفن اذا قوسلا تماقنم ةظفاحلاو اسهداع ماودلا وا هموق '
 تءيضاذاو تابغرلا هيلا هجوتن»ىذلا قانا: يش دلك تناك اهيلع ظؤوح اذا ٠

 ىلاعت هلاوق( وإ و)انضيا ىاثكلا ىف اذكهيف بغريال ىذلا ندباكلا ”ىشلاكت ناك
 هللان نك اذى نا لاح( نيتناه ) ةبالا لوا ةروك ذملا ةولصلا ىنا ( هللاؤعوقو ) .

 نيليطموا نيعشناغوا ,ىاشكلا ىف اذك انعام هللارك ذتنا تؤنقلاو مكمايق

 نك ذم ازاحم ةولصلاذ/ ناو. مايقلارك ذ .هللاولص ىا هللاوموق ىعم ليقو مانقلا
 مقنال نلاعتدلوةدنمو دوصسلاو ع وكراوةءارقلاو مايقال ةعكرلاك ل كلا ةدازاو ةرِطا
 | مدقتامولرذغ اباستحاواناعاناضف رماق نم مالسلا هيلع هلوقو لصتال ىا اديادبف

 ءزلا ةداراو لكلارك ذنم اضرا زاحوهو نيماقىأ نيتناقو ىلصنم ىأ هذ نم

 اولعج ىلاعتهلوة فاك تونقلا نم ءزخج مانقلاف اا هللارك, ذتنا تونعلا نا قيسامل
 لطملا راتخا 9 هليىا ف راسسبلا تعاطف مهلوفكو مهلمانا نئا مهناذاىف مهعباصا

 مايقلاب هال نوكي كوالا لولا ىبعو ةوابصلان زخالاوهو هدا رح ىلع لداهنوكل اذه |
 وه( و)ةي.الالوامدقتدقاهب حالا لابد نكلاهب رمالا مزلتسيالوهو ةواصلا ىف .

 || .اهناقواقاهيلعاوموادىا(ىطسولاةولصلاو تاولصلا ىلع اوظفاج) ىلا ءتهلوف

 :ةعيقطاو اهيف ماعلا همضرف ىلع لديا مايقلا ةعيدج اوموقو نم دارملا نوكيف

 ينضم ىلع باتكلا نم ليلذالو اهس نيك أنلا نم كوا سيسأتلاو زاخئانجىلوا
 ةولضلا توجو ىلع نيليلذ ةنأالا ف له نادصق نصلاو هباألا هذهالا .مايقلا
 ىطسولا, نعم مث كلذ نع هينغ اذهيف :ةلدالاو:انرك ذامل ىلوا كوالا نكلياصن

 تغطع اامئاو"طاسوالا لضفالل يهاوة نم 'ىيضفلاوا تاولصلا نيب ئطسؤلا
 رصعلاةولتضاهنا زوما هيلع ىذلا:حدالاو:لضفلاب اهدازفنال تاونضا!نإغ

 ىطسولا ةواضا ان :عاا والغش قذزحلا عوي سو هيلعمنلا ختم هلوقنمنيويعتا امل

 !ماهفاوجا هللا الغ, ةياور ىو اراب مهو و. مهزاوبق هللا الم رمصءلاةولص . ْ

 ,عفار' نب و عندو ارانمهزيوبقو مههفاوجا هللااش> باور قو:اراثا .مهروبقو 1



 لا ىو كاسمالا د غالا ف موضل او (ناضمر رهش موصو)
 اجصلا نمعاجاو برشلاو لكالان 2 سافنو ضيخ
 | ريح :ىصلاو نونا حر 2لقاعلاو رذاكلا رم 5

 ١ كاسوالا جرد ٍَ رولا هلع كو البلك انسمالا م 80

 . ا 0 ءاعمإ القات نا ناك ناضمرو

 نفاق نع كلوا طول رحدتشاذاعاصلا : ١

 : انوع * يرعاشلالاق دصقلا' قاط» ةغالاو ]||

 ا 00 3 0 06 هللا رسب 0

 7 هسقو 3 ةقر عل ل فوقوا و هتقورف تبا ل قاولطزم 0 0

 را نس مزاوللاو ةيلصالا را نع نيلضاف يار ا

 6 نمثبلا 2 > سان | ىلعهللو ىلاعتهلوق ىف هنعهللا ىطر سنا نع. 7

 3 ل 0 0 هللا 0 دا "نرالاق ليال 8 لبق

 ١ تولع 0 0 هنال ةيضرفلا َ لدنال هدرقم
 رف وقف يلع كا بالا 00 تب 00 سا

 00 هدوجو وا 0 نامإالا كل هيل د :

 0 لو دوو نع مزال ب
 ْ 0 ا ب ىلع رفاكلانم تدجواذا اهتاانلق كلذا 3



 ملا نم مه 0 0 ٍ

 ' هيلا نام كّولاب مد هلاو دعاق كاي ب ةماقالا ىا(نيدلاع

 رهالا *ىحب مدع ىف ,رسااوهاذه ناكو هتماقا كنب مدهتو اًهدوع

 | ىلع رماد ألا لم هب فدا دل 00 00 طظفلبالا

 0 0 اهنان: د ا ةقئاسلا 0 زا اريحا 0 0
 .دحإ كلذلع معسل هئادا اهنا هناوفلكامل لاش الذادب لوشن, ا

 لاعفا نعو ركذاعدب زرتحا | باوادخلو هعلا وذل قاس لع نأ نك

 مها طع ىلاعتهنا ىلا ةراشا ,هراتخابو راشخالا نايحالاب ةصتخملا

 هب نرد نا نكع و انانضعم |ةدايموول ا تاور

 هيف وهنم ام ىهلا عضو هناف نادج ولاك راتخالابال قالا ْ
 ىشذااوه ا نحل !١ناىلاريشت هحدام ةفصدومحناو راسدخالا

 قلت لوب نمدنعىهلا عضو هنافرفكلا نع ازارتحا نوكينا نككو
 دومحلا ريغمهراتخاي لوععلا ىوذل قداس ْن بححلاريغ ةداراو نيفلكملادا علا

 مذاق ئاس هتاذب ٠ ىهلالا ع بولا كللذز اىا قئاسإ قاعت ناز وح

 01 1 7 0 ىتيريسللاب قلعت م
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 هب ؤنذ هل رفغب ناب ىا (هلرفغينا ) امركو هم الضف هناتس هيلع دكفوف قدوه

 مفرلا اهلحت توك ناز و و ظفاخلا عاتب بضن لىف اهدعزامو نا نوكتف
 دهع هللا ىلع هل سلف لعفن مل نموو# ثردحلا مامتو ىلوالا وه لب دهتلاناسي

 ةللا نم هلسلف ةروكذملا ةفصلاب ن را هيت 5- ءاشْن أ ةلرقع ةأازملا نأ

 نهغوكر دعب نهدودمو ظفلاماو ةاضعلا راسك ديشلا ف وهلب ةرغغلا دقو
 اك هني رق هنوكل هركذ نع عوكرلا ركذب تكا مالسلا هيلع هناكو تبا زيغف
 وباحنعمتسم ةاوراعف (مالشلاهيلعةوق) ةنسلاة ادا نف ( و) رك مكمقت ىلاهتهلوق ىف

 .(ةولصا كرت)رفكل | ىلا لضي نا نيب ودبعلا نيب ىا ( رفكلا نيم ؤدبعلا ندي قرغلا)

 نيبو كنب ىاداهتجالاكدارح نيب و كفي لانا اذهو ةولصلا كري ناىا
 ثيدعا ظفل نمسدلف قرفلا ظفلافاو تغلنتدهت+ ااذاقد هت نأ كذا مغولي

 كال دس ني ان دل ةول_ضلا كرت ناف عملا ثيح نم عب ريغ وهو

 هيلع هللا ىلص هلوتك ةلاثماو ثيدحلا اذهب دارملا من : دقن لو ليرقعلا
 نذني ةولضلا مهند واتس ىذلادهعلا# ةع < وةدب رب نع ىذهرتلا ةاوراقت سو

 ةادالا نا ٍلغأو انهي وخنو راكنا وهو اداقتعا َكَرلا روه#با دنع رفكدتفاهكرت
 ةرورضلاب مولدملا ندىغو ادج ةريثك اهءلع ثحلاو ةالدصلا بوجو ىلع

 (للعا )لاف دوص ملا ىف عرش مير دعا ١ اذه ىلع ف طاارصتلا اذهلف نذلاو

 ةظد رش عج ( طئارش ةولصلل نان ) ةولصلا ةيضضرو توب * ثالعام دعب ىأ

 كود دودحولا ةقلعشام عرشلاقو ةمزاللا ةمالعلا ةغالاىف وهو طرششلا عع

 (اهلبق ) هلوقو هب تبدبالو'ىثلا دوجو هيلع فقوتي ىنا تورثااو بوجولا
 نوككي امناو هدعبالو هيف نوكيال ”ىثلا طرشش ذا عقاوال ناي و ةدغذوم هفض

 تيتو جو را طرش اهناف ةدعقلاك اهلي سامع هن زاررحا لبقو لبق
 عوكرا ىلع دوملاو 9 ءارغلا ىلع عوكرلا فدن رك هعكر ق ارركم عرشب ملاع

 اهئاقبلو اهثم جورذلا لب ةولصال نيطرسشب اسيل امهنان در و ءاقبلا طرنش هناق .أإ
 ةولتضلا ضرفو ضرغلا ىنعع ةضي رف عج ضئارف) هولصلل نا لعا(و)

 ع رتشاه ىاترت نف مدقتام وذم اهنف نكرلاالو طرششلا مسا هلع قلظب ملاه
 دودسلاو ةءارقأا ىلع عوكرلاو مايقلا ىلع ةءارقلا بيئتك ةعكر ىفر ركم مغ
 ْ انهلك بينازلا هذه نا ةد ةدعفلا كلا ىلع مالسلاو دوهشلا ىلع ةدعقلاو عوكرلا ىلع

 ©« ضورف )

 هب زج تس لب 0 ره

 5: يي م عع 3+ 72ه 1 1 3

0 , - - 2 

1 | 

7 
7 



 ْ ب 7 و )ل طورعشبالو ناك
 9 هئم اليشاملا 0 0 6 0 1

 رك 0 قدسفب هلا: 07 0-5 و ةهشا لا ْ

 | بجنو اوهس نا ' نا وعملا دوم هب بيلي اهدسشال ة ةولصلاىف هكر
 ةثسس 00 ) كلا 3 0 عار و ) قسقلاو )0 5

 ةقن 0 1 لاه ياسا هلوخمل ديقلا ! انها 0 4 )
 . بوخجوالو ضارْنفا غنم اهتءافان لكما بلاطن نا اهيكخو ةظاوملا نودي

 قهنسلا روك بحيويالوالف اوه نس وأو هنأ زي ةهارك بجو ةواضل ىف ٠

 لؤاتاانسخو فرطلا ةعالاؤ وهو ذا ع (انادآ ( ةولصال ن

 هكرتي سأبالو ةواسضال عاّريحا ةدايز هيفام استه هب دارملاو ناوئاعتلا

 هدا ةضصاللخلا ى و هدقال نيكم ندالاق ضرغال ةير.كم ةنسلانا مو ةها

 ضار هلآ لاكا بجاولاو هيلع ةباهكاو ليسو ه هيلع هللا ىص هللا (لوسر

 3 6 نأ 1 )و( ها ناضل لا لاكا 0 تاما لالا

 هبطت رمش عجج ل ا ر

 ىتعملاوا ظفللا هلسإم قا كارب ناذ جت ةن اق ظر رمشلا وهو انها نعاس

 ةفاظذ عرشلا ىو ةفاظنلا قلطم غلاف ةزاهطلا (ثدعانع 0 ثدطا نس ةرادؤطلا) ٍْ
 :هبعرشلادت3و رنعلالا اهعم ةاوإصلاز اودع عرسفلا عنه ةسادت .سأج نعاليغ

 ”ةراهط ىعسي هناف هنوداخ مهردلا زدق لسغ لعشتلا ن هدا ديقو مهلا

 يصل تالا داق د 1 مارت اظرف :

 2222222222 ذآ أ 1 ]1 1 1 1 111001010110 اساسا هس سس هت

 ع



25140 

 ”ةتقحا ( ةساجلا نم ةراهطاا قاثاو ١) ) ءوضولاوا لسغلا بجويام عرمشلا فو
 عيضوم لك عرمشلا فو هتلازا ىجبأب للخ لك ةغللاف ىهو ( ةروعلارتس )تلاثلا( و)
 | لابقتسا) عبارلا( لا( و) ةرورمضالب هغشك دك عم ةاولصلا زاوج عرسشلا عئم ندبلا نه

 دوهعللا ( تقولا ) لوخد س٠ كا( و ١ اهيلا هولا عرسأا سمعا ىلا( ةلبعلا

 دصق عرشلاى و دصقلا قلطم ةغالا ف ىهو ( ةينلا ةينلا 7 سداسلا( و) ةولص لكل

 اهدكاو طورمثلا مهااهنوكلاهمدق ( ثدالان ع ةراهطلااءا ) ىلاعت هلا لعفلا

 طورشل !نماهرنغ الح الصااهنودب ةولصلا زوجالو لاح طةستالاهتا تح
 لايقتسا درب و ةيفيلكلا طورمشلا نم سل هناب باحن و تقولا درب و ليق اذك

 ' ةهج لوقت انال هيلع هبتشملاو فئاخلاك طي لابقتسالا لاشسالو ةيتلاو ةهلبقلا

 ىلع ةراهطلا ميدقت نكلو روذعملا ةراهطك طعسإل) هتليق ىه هب رخو هتردق
 , ةولصلا لجال لابقت_سالا نوكل ةداع هلع اهم دقت وهو رخا عمل لامقتسالا
 | ةشلاوديلع ةراهطلا ميدقت ىضنعيف اهلبقال اهيف عورشلا ةدارا دنعالان وكمال

 ةراهطلا ىعسيو 0 ) اهيلع مدمهيلع مدقملاف هدعب وا لابقتسالا دنع

 طب ٍٍ ضوتنأه 0 ردصم مضلاب هرشؤولاو رغصالاثدحلا هب و>و طرخو

 .ءاضعا ىف عسماو لسقلا عرمشلا فو نسملا ىهو ةءاسضولا نم ذوخأم

 ايدلا ىف َّق اهيف عسب ؛ ىلا ءاضعالا نسحب هناف ىوغللا يتلا هنوو ةصوصخ

 . ةراهطلاوه ا لك ءوضولاو لا_بغالاف ليعجتلاب هرخ الا قوي ظدتلاب

 هلامعتسا ىلعىا: ( هيلع ) ةردقلا عمىا ( ةردقلاو ءاملا دوجو دنع ) ةبجاولا

 فرعانل هبالا لالام بوجو 3 لك بوجو ببسو ءوضولاوا لاستغالل

 معياديالا لحالام لعف ةدارا ليقو هطرمش باحا نعضش *ىشلا باحانا نم
 امهذحا مدعوا ةردقلاو دو>ولا مدعىا ( امهمع دنعاماو ) اضدا لفنلا

 ءوضولاو لاستغالانمىا ( امهنم لكلو رعت ) ىنه ةبجاولا ةراهطا (ة)

 هركذيمل اذلف بجاو ءوضوالالو لسغال سبلو ( هانمو بادآو نئسو ضيارق )
 هولصلا لسغلاوا ءوضولا ىا لصالا عبتلا ىواسا ناكحوا هنال لبق

 مزلبال 00 8 هو دولا هوت هع هلل مو 0 ةيلع - ضرتعأو

 دنع كر ل 0 عاونا َة 0 ةلا جات دالا 5 ةثكلو

 وهو: بحاوو ىوحلإ سموا ةودلتلا ةد_عسوا ةزانجولو مانا ةدار ١

 .( هوضولا )

 ١ أ



 ١ ْ 0 دانا ؛ دعب و د فا دع 2 1

 0 ناخ شاف ىو ىواخف | اذك ثبلا دا لفل ا سارا '

 501 ير ناس نع جورخ ْ 1
 0-3 7 دوعبالو رهالظ مس ىلا 3 ا ن

 0 ردو زال ابن م نيالا ة 1 ب

 ْ ثلا لياد هنال موتلانع م 0 00 0 نا ع نا

 ١ ةهجح "1 كنا ه روس 1 نود ددو 1 نينذالا و 8 ِ

 ءاملا عيليت هيلع بجي الف ؛ الف علصا ْن وكدا فحتلا دح ىلا رعشلا ل.

 مخ لباس لبق اف ) 'ميديأو) سألان رة دحز 0 0

 نوكينازام اناق فاك ل كسب دب لع نوح لنفا

 00 لعش وأ ندا ىواسنل 2 ةلالد اعمل ديل

 2-5 ورب رار وسلا عارذلا 0 وهو د دفا ع 7
 ديلا ةباضا ع رمشلا و ةسامملا قد رطب ”ىنلا ىلع 'ىنثلا راما ةغال
 .مكلجراو) ىوغللا ىئعللاد. راف معلا اماو ءوضولا ىف اذه دسم نع

 روت بصنااناروهئلاورأ كك بصنلاب ةعيسلا ف
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 ]| " ني ارقلا ىف سورلا ىلع ةفوطجم لجرالان ا مجمتلأو را اولا ىلع رجلاو م يقرع 1
 01| لصفلا بوصنملا ىلع فطجلاعانتمال كلذو اهلا لعاهر جو لجل ١ اهم
 ٍدرغ امهنني لصفالزا لصالاو ةيبتجا هل هيلع ىوطبملاو :فطاعلا نيب

 7 || اركيوو ربما تررصو ادي ز تب سضي وجم جدلا ىف ميسو ةليجلا نع الضف |
 ' |١ لوك تعنلا ف دلو ىلع نوكي امنه راوبجلا ىلع رااماوادي زىلعاركب بطب |
 58 ا ا لوف ديكولا ىفوا برخ رحب بيت بص رع اذه 5

1 
 أ

 1 0 ا ا ةلوسلا ةئلغلا ءاضعالا نين عيرالاوفلشكلاب ف |

 و ا لس ع هام بصق د ؟انمقإلا بوجو 90 هل نكلي |

 رشااىف ةباغ هلبرضت محلا نال ة ةحوسم اهيسح ناظنظا ةطاما ِةباْعلا

 0 ا ةري رهىبا ورعنب هتلادبع ةياور نم نيت 5 تب دقو ىهتنا ظ
 || جولت مهباقعاو !ًرضوتاموق ىأر ملنسو هيلع هللا ىلص هللالوسرنا امهنع |
 | ىلاعتونلا ىضر ةري ره ىبال ةياور فو مراثلا نم بامعالللي و#لاَف ءاملااهسعمل |

 باطخللان رع ىتريخ ا لاق رباح ءابسم مج < ىو* راثلا نهب يقارعلل لب و* هنع

 ىلا رضِباف همدق ىلع رفط عضوم كرف ًآضوت الحري . هنع لاعب هللاىضر |[ :

 اهنع هللا ىضر ةشذاع نعو كبوضو نسجاف عجرا لاقف سو هيلع هللا ىلِص

 تلبعام ٍءاظِع نعو نيفح ربغنم نيِمِدَعلا ىلع مجس انا ن م ىلا بحإ اعطعتنال |

 اذهف نيمدقلا ىلع ميسم سو ِهِلِع هليا ىلص هللا لو سر باذجا نم ادجا نا

 ةريعالف ةصحتلا ثيداجالا ديوي وهو لسغلا بوجو ىلع ةياجعلا نم 8
 مضرب مكلجراو نيل أرقو ذشنعو هعيشلا نم نيمدقلا ىلع عبتلا زوج ن

 تضرُف ةولصلاو عاججالاب ةيئدم ةيالا هذه ليقنإف 6# هلوسفم مكلجراو 0
 "1| تباينا زاوج مزليال انلو# اهلوزت تقو ىلا ءؤضوالب ةوابصلا نوك مزرابف ةكب
 ”1|/ هيلع هلوق هيلع لدي اك ةشاساا جئارمشلان م د>الاوا ولثملاريلا جولان اهلبق

 ليقِناَف« ىلبةنمسايبنالاءوضوو نوضو اذه #اثل شن ًاضوتنيح مالبسلاو ةولصلا

 00 هتيبلتوءوضولا مآرب رق رقت : اهلعلانلو 3 الا لوز دْئاف ا همن ىطلا هدهي تناذا

 "|| هناشب ةمالا ماهيال نا لّئحا ة ةولصلا اعيان لو "هلكت سم ةدابع نكي 1مل هناق

 ١ يعاد نيد لوط هناكراو هطئارش ةءام ديدان 2
! 
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 1 نامز 3 لكف قاسبا رئاوتلا صاب تنث اذ[ ام الع ا : اميه نيلقاتلا

 نيمدقلا ئنا ىف ناسئتانلا نامظعلا اهو ( [ نابسكلاو ناققرلاو ) تاسسل لك
 مدقلا طسو ىقلا لصفملاوهب بمكلاناد#خ نع ماشع رك ذانثو مدا وع
 ةراهطلا ىف بعكلا ريسفت هن در. مل ادهش ناف ماشق نم وهس كارسشلا دقغم دنع

 0 ةراجظلا اماق نيبهكتلا نم لفسا هيف عطقن نيلعت دح ملاذا 09 . ا داراافا وا

 ( لاسغل!ضرفىف نالخدب ) ىناكلاىف اذك ثادان لاى هرسفا”ىتانلا مظعلاوهق ||
 تناك اذا ةئاقلا انلق انغلا ىف لخدتال ةباغلانا ىلع ءان هللا هجر رف ا انالخ
 مايصلا' اومتا' مثىفاك ايغملا قف لخدتال انهاواتنيال مالكلا ردص ناكناب مكحلا دم

 مهنا ظبالا نا عباصألا سوره لفشت ديلاذا للا انهو 7 ذعاألاو لاخدت اهدءنامو !سهلواتن» مالكلا ردص ناكتناب اهئارواه طاقسال2ت اكن او لبللا ىلا 0
 عوكلا ىلع راصتقالاو ناسالا لها مهو ءادتنألا ف معلا هبآىف كلذ ةباتصلا

 ناوهو لوععلا نم بركو مسو هيلع هللا ىلص لوسزآ لوشن قرغ ةدرتسلا قا 3

 اماق اًنلظم ةباغاا عه ديفت ىلا فاشكلا ىفو ردقهلا اذهنم لصخ ىدعتلا

 جورحلا| ىلع ليلد يقام لئلدلا عم رود ىماف اهجورخو مكملاىف اهلوخد
 لو زن ةرمسملا دوجوب و.راظنالا ةلع راسعالا نال ةرمسن ىلا ةرظنف 'ىلاغت هلوق

 كلذكو ارسسوموا ارسسعم نيلاحلا ى ارظنم ناكنلا هذ ةريسبملا تلخودولو "هلعلا

 ىلع ليد هيف امو لاصولا بجول ليللا لخد ول ليللا ىلا مايصلا اونثأ
 ظفحل ق وبسم مالكلا نال هرخآ ىلا هلوا نم تارعلا تظذح كلوق لوسخدلا
 ع وقوا* ىصقالا دصتملا ىلا ماركا دهسملا نم*ىلابسعت هلوق هنمو هلك نآرَلا
 قفارملا ىلا ىلاعت هلوقو هلخدب نا ريغ نه سدقملا تيببىلا هن. ىرسسيال هنا ملعلا

 اومكد ظاششحالاب ءايعلا ةفاكذخاف نب ءرسالا دححا ىلح هيف ليادال نيبمكلانللو
 هيلعدللا ىلص ىنلا نعو اهلخس لف نلاب دواذو رفز. ذخاو لسفلا قياهللوخدي ||| ٠

 نيبعكلاو عجبابةينآلا فىفارملا ظفارك ذمثىبهتنا هيقف رم ىكبحاملا ريدي تاكدنا ليسو
 لكلو داج آلا ىلعداحن الا مانبسقنا ىيضتمت عججباب عجبا ةلباسةمنال ةينتلااظفلي
 بحجاولا نا هةنممهف بامكلاىلا ليقولو ةلياقملا تعصف ددحاو قفى دب

 ناللبقو لجر لكن م امهيلك لوانتيا نيبعكلا ركذف دخانو بعك لحجر لك ازاي
 0 1 ةثلث ريل فاو اينماكرما هناقغنرب ايلا مظعلا فرط ققرلا

 ةنل 4 6 نيراقتاةياسافكو )3 انكلاق 3 ءاهمذلا: ةماع ةماع كنلعو سل ِ 1

 ظ22«6 ك7
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 بحي نذالاو ) سرغلاراذع نم ذوخأم ةيحللا نم دخلا ىلع لاشاه وهو راذع
 طعس لوس ةناف فسو ىتال اهالخ هحولادح قو هلو>دنع انتركذامل ( هلَسع هلشع

 " ]| لئاجلل كلذ طقسانلةدنم هجولانفدعباهنال هءاروام طّدسف راذعلا تنام لسغ
 ]|| هللادجر ةغدحىبانعف ةيححلااماو تاينلا لي ناكامىلع ق ىقبيف انه لئاعالو
 ضرفي هنعو نسحلا ةباور ىهو سأرلا حسم ىلغ اسايق اهعير مجم ضرفب
 . 1| تاناورلا رهشاوهلاقو هع و ناخ ىضاف هراتخاو هحولا 5 ةرششب قالداع مجم

 71| تاناورلا رهظأو فلا ىف اع اههمدنلا ةءفظولا تلقتنا هتحام لسغ طةسالهنال

 5 / وهو ةياردلا جارعم ىفلاق عئادبلاو ّط هلا ىف هراتخاو ةرشلا قالبام لسع هع

 اومجر هنا عاج” ن نع عئادبلا فلام ىفبهب و هب ريهظلا ىواتفلا فو محدالا
 براشلاك هيلا لسغلا ضرف لتتا هتحناملسغ طا هانهجوو اذه ىوساع

 اهنم ل برتساام اهاو اههنلا امهتحام لسع ةيضرو لفش ثيحبجاملاو

 ضرفغ فسوإ ىبان حو هجولانم سبل هنوكل ه_يسعأالو هلسغ سيك الف

 صاولو ةقدحىبا نع هب ةيأو ,ر اًضياوهو الصا ةطوعس هنعو عدلي !كيناتحلا

 هتنأملسغ بال هقلمث بجاملاو براشلاوا سأرلاوا نقذلا رعش ىلع ءاملا

 ههحو نأكو هليل بي لاطزاو هلياخ سجال براشلا صقول ىلاعبا!ىفو
 ناف ةيحللا ىنالخ هامل -غ طوتسوف همابةريتءبالف نوتسم ةعطقنا
 ىلا ءاملالاصتاو اهرمثق ىحال ةدلج تينولام قالح نوتسااوه اهءافعا

 لصالاو ةئس هيفلقنتلْذا اهرمشق ىف ريخهنال أجا اهيلع لاساوا لب اهتحتام
 | ماسهلا نال ةيادهلا حرش ىفاذك لسغلانم انعام اهمايق ريتعب رض مدعلا

 دج-او كلام لاقو اندنع( سأرلا عب روهو ةيصانلارادةمس أر ا حم ىف ضورقلاو)
 هرج ىتدامحسم ضرغلا ئفاش *'١لاقو مياىاك "لص ءابلازأل ضر ,ةلكلا جس

 لمعلاف برعلا ةغلي لزن نآرةلانا ىلع الوا ىنوقوع لذلارب رو ةرعش ضع واو

 ىعرشوا فرع صيض# تبث لامبجحاو !ءيكرتو ادارفا مهتاغل عوضومب هيف
 قام هعم هابل لامعتسا ق لصالان ا ىتعو مهتغلىف وهام محملا نا ىلع ايناثو
 ةسساملا قي رطب "ىت ىلع ”'ىثرارما ةسغللا ىف حسملازا كشال لوقف مهتغاىف
 ةباصالا عرمشلا ىف هنا لاق نم لوقو ىب رع لك ارداّته هتف ةنجدل ىذلا اذه

 ليتستوه ىذلا لسغلا ةلب امم هنوركذامنا مهذال هليتستنود ءانلاةباصا هاتعم
 معسنالف عاجج االوةنسالو باتكن مالالص | هيلعليا دالو ليل د نم هلدبالفالاو ءاملا
 ءاملل روهشملا ئءملاوهو تايطإإلا 00 000 هعم اهل غضا ربك اه ءاءا|اهاو
 هيفمسلا قو نلف !اذذ رقاادتع ةدئاز هعم ليعتست دقو اةاطعأ

 رسم كسلا ا 0 :
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 تسلا لسثفلا عاقل ||

 مه ضيعت ىنعماماو ليلدلا مدعل اهوحنو عيصالابال ةيلاخلا ةثب زل ربهظتلا

 هنوفني هسسب رعلاذعأ نم نيةقلا نا قحراعشالا ضءبىفالا هدورو مدعو هلق
 نءلاقو ىربكعلا ءاتلاوب اق :عطق برعلا ةفلىف محذملا عمل مسا (ةالصا

 ىهتنا للعلا لها هفرعي ”ىثب سلو ضيعتال اذه لثهىف ءابلا ةيرعلاب هلةريخال

 دحاولك عم اهنم لك لم*”س!نإ زاود :مارابال قورحلا ةفلتْمْلا ىناعلان] كلذو

 ' ناسالوا ضيعتلل ة هرمصبأ !نمتجرخ وحب ىفنم ىنعمنا لئاق .لاقولف لاعفالا نم

 سناو ريت سبل .برعلا لابعتسا كلذيف ريتمملاف ناسالا لهانم دسحا لك هيكل

 اذهىف هل هنيءااناف هللا ىف ىنعملا اذه ليعتسادق ىرملا اذهنا لود نادحال ,

 كلذب فرحلاك لذا عرمشلاوا فرعااوا ةغالا لها لاهعتسا نم لل دريغنم عضولاا

 ةباص|نا هيلا مضنادقواعم يذاشالوق در قفاكاذهو غضوملا كلذ ىنعملا

 ةداب لاو ةدناز ءايلانوك هني رق مدعالان كي لواف دجناو كلام لوق دراماو اعطق

 هك ربامل اضرف باعيتسالا ناكواهنا هيلا مضنادقو فيك ىنكل لمضالا قالخ

 يعش نب ةريغملا ىورامل ) هلدكرت حصد قوامتقوىف حسو هيلعدللا ىلص ىلا .
 ىلع حسو أضوتو لاية موق ةطابسلا ليسو هيلعهللاىلص ىبتلانا هنعللا ىذر

 هناةريغملانع ملم هاور اسمهدحا| نينتءمامت تيدحلا اذهو ( هيلو هتينصان

 ىرودقلا عمؤ امئاق لابف موق ةطابسىتا مالسلاوةؤلصلا ةيلعهنا ةئعدجاهنا

 َح نطق ةسائكلا ةطابسلاو هريغو فنصأملا ةسرتو ةريغملا ىو رع ني ةريضتخ قو ا

 هللا يص هللا لوسر تنأر هتعدللا ىضر سنا نعادوادونا ىورو تونبلا ةشقان
 هسأر مدعم سف د مايعلا تحت نمددي لخداف ذي رطق ةماع هيلعوءاضوتا سوديلع

 فاقلارسكب ةيرطقلاو هدنع نيجوهفا هيلع تكساهوؤؤادوبأ هلع تكسو

 هاندخاامتابثا ىف ناشلا قبب نالوا لطي دقذاو لصتملاب دضتعادقواعشالش ع

 ءابلا ىنسعم ناكأمل هنالك لذو هتوبث ىضتقي ءابلاو محسملا نعم نمت هانر رقافو |[

 'ىثلاب دارملازا كشالو.هرخآىلا.”ىش ىلع ”ىشرارعا محلا ىنعمو قاصلالا
 تح

 م لل م ملم ل تت

34 

177 

3 

 م
2 5 

1 
01 

1 
5 
3 
5 

:1 
1 
0 



 راق أ اذافوادقملا ف سازلا عب ر ب راغتدبلاو ريهطتلا لآ ةلآ انهنالدلاو غايه لوألا

 كيلا

 || قدا عب لا محبس ناكف عب ولا لصج اصمم ىعسي 0

 0 || ىلإ ذياو لا ةعحمدع اذهب رهظو ةيالان م دارملا حبلا مسا هيلع قلطيام

 |١" قاصلا بجاولاتاىلا ةرظف عناضصا ثلثب رب دقتل انم انب ا_هدكا ضعب اهسكك

 ]| لوصالا ى ركذاو لكلا مكحرتكاللو اهرثكا ثلثلاو اهلدا عباصالاوذيلا
 أ ركذو ٍثاداو رلا نضعب قو ماهل بحاص لوق ةر وصلاريغاهنا ىلع لدب و

 .البصا مدن لخد الفرغصلا ءانالا ىلع لوم ىهتلاف ةساحت هدن ق نكيرا الّوا

 رم لودمم ٍلوققزاج اهدعملو 'عبابصا لد هك هنا هرداوتىف متسر نإ

 ظ | مهلوقو ننارلا عبر هلبلا ببصتق اهدع ىح فسو. ىباو ةغثح ىبا لوقف
 | نيع ربزمي اهيفو ةيعرمشلا تاردقملانماذهنال عتملا ريح ىف لكلا مكحرتكاللنا
 رلعو لوجلا لوهفلا مالك نم ذخاامم ماعلا اذهى همركب ىلاعت هللاورمسنام اذه ردقام

 (( ةتئساماو ) يفاستعالا تناحو ىفاصنالاب رظذنم هللا جير و لولملارطاخلاا هيلع

 | نييهيحسلا امل اش ن سلا ىاءانآل مهلا. دا لبق نيدبلالسغف) ءوضولا نس ىا
 | قواق قعناثلت هتك لدغ مالسلا هيلع ةئا مدأعنب ذن دن هللا دمع .ُثسب دح نم

 | ظقيتما اذا لاق مالسلاو ةولصلاهيلغ هلا ةرب رهىبا ثي دج نم امهنذو ءوضولا
 ا هدي تناف ن نيا ىردالهناف اثلث اهلسّب ىح ءانالاى هدب سمتلالذ همون نمك دحا

 | ةياوز ىف تاو بيكحولاا نوني هروعطق ءدب نسمخي الف راربلا دسم قو
 | .هرخآو لفلا بوجو ىضتش دك: وللا!_عس ىهئلاوهو ُثي دا لوا نيعدكلا
 | تنتاياهنا مهوتىلا ريشيهنال لسغلا بايصساىضتش هدب تتابزيا ىدنال هنافوهو

 ا .بوحولا ب طسو مانام اهلسغ هل صبي يلع مهون نمو ةساو ىلع |

 || ىلا امهلسغ ميدقت نكل ابطرف ناكناو امهلسغمم ةناوهو با_حتسالاو

 نعو نييعتاربخي بجاولا نع بونت ةصضافلاك ضرفلا نع بوني ةسنس غسرلا
 | باوب| يلع راونا مهلف مهبتداع ىلع ءانب ثيدحلا ىف ءانالارك ذو صنلاب ضرغلا
 1| لي#االف ٌمداعلا جرخي جرخ ثيدحلاىف طرمشلاو اهنم نوضوتي دجاسللا
 |١1 ةيفيكوريهطتلا ةلااممحالاعلطم ءوضولا لوا نيديلالسغ نسيؤاعاججا هموهفع
 | | هنيع ل خامل هايك ىلع بصي و هلاعشباريغص ناكاذا ءانالا ذخ "ايان لشا

 ظ أ عياصا لدي الاوريخصءانا هعموارببك ءنالا ناكنا انو تانكانراشب لعبفلاو

 | اهضعب عباصالا كلدي و ىنهلا هفك ىلع بصد ءانالا ىف ةموعتم ىرسسلا هدب

 ]| اذهو ىرمسبلا لبسغب و غاباماغلاب ءانالاوف ىلا لخد مث رهط تح ضعبب



 ٠ ةسهجوو مربعو قاكلاف اذك ةر و رمضلا ناكمل فيكلا لاند اىلعريزكلا ىو ||
 يدجا نم موضولايف :هلبلا ليمن نإ هنا ةيادههلا حرس ىف ةعب ئسشلا: جان لقناه
 ميم وعاء وبضولا ءاضعأ نال لايم يفز اجو رجل ىرجالا ىلا نياجرلاوانيمببلا
 ٠ دحاو ؤضعو ةدحاوت ركل سغتالاهذالف ق رعاماو رهاظذ هقيوجامااو رعو

 | يمك داحنإلا عم هما يفالتخإلا ضراعبةدحاو باطخ تحن لوخدلا يلاارظنأ
 ةدحص# مايضعالا عيجج نإف.لسغلا كلذكألو ضرعلاب قيتملا يفالتخالا عجرتيف

 ٠ يلا ةجاسإل ل يقام داسبفرهظ هب و ىرعلب يمكرملا داجتالا عيحرتف امرعوابكح
 بصيزلا ءاياب نيفكلا لسغنكعنال ةدجح ىلع هرفكن م ةدحاو لك لعرب لا ||

 اذكع ربثلا فرعييلج ماوعلا ةداعااعجرت هيف نإف ّةداعل وهاك ىنملا ينكلا ىلع
 . هلو (هوضولا ءادتبايف ىلابعت ههياهرعستو) ورسبيج ىلوللر رغلا ح رمش رردلا

 هيياع هللا ييساركولي ملزم ءوضوإلو هلعوضوال نمل ةواصال ماليبلاو مولصلا هيلع

 مجهتةبو ةاورلا ةلادعديعب اندنعرابصريغ وهو عاطقنالاب بفعبضو دوا دوب | واو ر
 نورادبعن مجم روع دب ز نب ريثك ثي دجنم ةجامن.ا هاوب و لابرالإك
 هللا مسارك ذي مل نم ءوضوال لاق ليسو هيلع هللا لص ىنلانا بان عدس نانا

 مجت عئد ٌةعر ز يبا نعف كلذ ىف عز ونو فورعع سلام ناي يلعاو هيلع
 | يدرواردبلازيزءلادبعو ناولس نب مجاف منع يور رازبلا لافو ةقث رابع نبالاقو
 | نسيحأ لاق ةيعستلا نع لنج دجلا تلأب مرسبالا لاقمهريوديز ناريثكو
 هنال دوصولا هب حلا اوجواواتاناثي دج اههيفاعاالو درت نب يثك ب دحارفات
 | فاي لامكلا ىفإ ثيدملا اذنه ينل دارلام ىهتا هوكحا ثيدح هيف ىببا
 | ةولصلا هيلع هلوقل ددسملا ىقالا يجحتنملا راجل ةولصال مالسلاو ةولِصِلا هيلعهلوق

 هللا ميسا ركذ اَناف هلكء دس رههطب هنا هيلج هللا مس ارك دف ك دجار هطتاذا مالبسلاو |
 نع هنو رياما هتايافيعض ناكناو اذهو ءاملا هيلع مامالارهطدمل هر وهط ىلع |
 بوجولا مدع ىلع ةالا عاججا هديةوب نكل ٌكلورموهو ماسه نب ىبح شعإلا |

 ليقو فلبسلا نع لوقتلا|_هظفلو ةبحتسم اهنا حدإلا هيادهلايف لاق اذهلو
 | ٍلضففالا لبقو مالسالا نب ىلع هللدجلاو م.طعلاهنيا سبي .مالييبلا هيلع ىتنلانع
 |# ههياالاهلا ال اقول طبجلا فو امهتبب مي ىنجلايفوذوعنلا دب # بحرا نجر اهلل ميس
 مامهلا نبالذيادهلاح رش فانك ةئسلل اعةمريصب هللاإلاهلاالزا دهشاو هيلدجلاو

 ةييعو ) ءاجصتسالل ( ةروعلا فقشك لبق ةرم نيب يم هللا ىعسسي ها

 لأب اهيذ عقاولا ياللا اطاسحا ( ءايضعالار“ اس لسيغ
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 لق نآل سَ 1 د ىعسسل مهض هب لاقو طق ءا_عتسالا لبق ىمسي

 ىضاق لاق وهسه 1 ىلاعت هركذو ةر وعلا فدك ل اح ع

 وهو هدعبو ءاجعتسالا لبق ىعس و ةبادهلا ىفو نيترع ىعسننا مصالاو تاخ
 لاق نيدبلا لسغ تقوىف ىال_:الاك درعستلا تقوىف قال_تخالاو ميدتكلا
 هلقْنيت مام هلستن هناخد ماو هدعب مهضعب لاقو ءا_تسالا لبق. مهضعب

 'ننانلا لضفال ريش ءوضولا لالخيف اهركذف ةيعشتلا ىستولو هدعب و
 وهو لكالا قالخم دحاو لع ءوضولا ناب اللعم ةبانعلا ف اذك ل كالا قال-
 مامهلا نبا هلاق تافام كاردتسال قابلا ىف ةنسلا لص لكألا ف مزلتسد
 كدحأ لكا اذا مالسلا هيلع هلوقوهو ثيدحلاب تافامل كاردتسا هنا ىلوالاو
 سب لكيلف هماعط ىلع هلفا مسا رك دننأ ىسنف

 ادوادوبا هأوز ه رخآو هلوأ هللا

 مالسلا هياع هنال ( قاشنتسالاو ةضعضملاو ) ءوضولا ىف ثيدحالو ىدمريلاو

 صحاريسغنم ةبظاوملاو اههريغو نيصيختلا ىف ىور اي ةبظاوملا ىلع امهلعذ
 ةّسلا ىورامل ( ندددح ن اع ) بوجولاال ةئساا ليلد كرتلا ىلع ديعوالو

 ضمىدخ هو مالسلا هم هلع هنوضو نع هب ةباكد دب 'ز َن هللا دع تددح نم ا

 دارملاو ةفرغ هلذخ'و ال راثنتسالا نا مولعمو تافرغ ثلث الد ريثتساو قشنتساو

 قاشنتسالاوةضعذملا نم الكن ادارملاناامكف الث هلوقب دارملا لثم تافرغشلشب
 امتعو 2# لعفهناالتاقرغشاثب هلءف امهنم لكاذكفاثلثت هلعذ امه عو 2# ناالاثلت هلعف

 قّتستلا حسا نبني لل انثدح ىناربطلا ثيدح فاحرص ءهاجدقو تافرغ ثلث
 ملط ندح مياس ىبا نب ثيلانثدح ىذنكلااًةلسويااندح خورف ني نابيشانندج |
 ملسو هن هيلع هللا ىلص ىلا ن اىئاعلاو رعغنب بعك هدد ن ءةذسبان نعقرصم نأ 1

 ودوادوبا هاورو اديدجءأم ةدحاو لكل ذخأ, اال: قشنتساو الث ضعضف أضوت
 ههجونم ليسي ءاملاو أضوتب وهو سو هيلع هللاىلص ىلا ىلع تلخد هنف |
 هياع تكسو قاشتسالاو ةضءئخلا نيب لصف هتيأرف هردص ىلع هيلو |

 لاف ةبحص بعكلا لس هنا نيعم نا نع لةنامو ٍىرذنملا اذكودوادوبا
 هلسلنولوش. ةحلط تيب لهاو مالسللاو ةولصلا هيلع هآر.هنانواوش نوثدحلا |
 ىلع ثيدحلا ىفامو هحولامت ةيضصدلناب ناشلا لها تعا اذاق حداقريغ ةبحص |

 نا تيدح ىافو بعكو ذي زنا ثيدح نم ميتا ضراعال دداو ءاماهنا |

 ةنب رقت ءالادي د دارملاناىلا هقرمص بن هرخآىلا ءامزم ةقرغذخاف سابع |

 || .ءاهنم ةفرغ دخامن ىنولا هدي اهب لسغف ءامزه ةفرغذخا|مث كلذ دعب هلوق |

 .(لض)



 1 قدا كيذ 9 .دارملا ن اكل ناكولو ىرسنلل ءا . مم

 وهام ىلا نال هيديلا ضرف ماقنام قدا هب

 هنوك ىنلذ باو فكي + ىو رامو. مسهل ىنا ةعبتمل اك ىذلا:

 قاشنتسالاو الاو ىنعلاب ةضعطْلا نإ انامهضعب هل هلا هاك بقاعلا رافال

 براشلا تحن امىلإ ءللالاصبا او ) مامهلا نب نيدلا لكيلا هلق اذكى
 ليزغك ناكذ 5 ضيفا امهلسغنالا ٍض 4 اليككاضيا لاس 4 ني ا 0

 10 و : ىذا ا هد للفت ناك ا ا 0 ها
 سنا نع دوادىبا ناسىفو 1 ا نابحنبا د و عت نسج 1

 معلا هكتح تن تحن 1 يارا ديلا متلدلاوإ و

 ىف هدو ل سو 1 و عمجرأ رن ةدالاوز ا و يما

 ةولصلا ديل هّيظاومل ( عملا نأ أرلا عي ناعتساو رميا اوهو طوس

 كولا مس اهرغو نيصيخكلا ىف هل ىف هنوضو ثيداحاؤ ىورام ىلع هيلع م

 ناسلا باكا ىو رامل ( دحاوءاع ) يام ىلع زاو جلا العن تاقوالا ص
 هيج ةولصلا هملع هءوُضو داك ىف هنع هللا ىدر ىلع نعردس ل 1

 وركذ مسهتاف كلذ ىلع لدن حايوحلا نانع ثيداساو ةدحاو ة ةىعا ميسم

 0 ىو ارم ا دلو هدسأو مس هسواوا وو ا امد اه

 . هينذاو هسأرب حتسواشنت الث اضوتي مالسلاو ةولصلا هيلع هآر هلا سابعنبا أ
 قاضيا د# ىلا دشار نع طسوالا ىف ىتاريطلا ىور و ةدحاو سم
 هللا ىلص هللا ل وسر ءوضو نع ىتريسخا تلقف ةب وازلاب اسنا اق .

 محسم مث لاقنا ىلا ثيدحلا قاسف اهْض ون: تنك كنا ىغلب هناف لسو هيل
 دواد وبا ىورو امجيلع مسك هذا ىلع امهرما هنا ريغ ةدحاو ةررم هسأرب

 ىوردقو قهسلا لاق ائنث مسملا هتياكح ىف هنع هللاىذر نع نع ىناريطااو
 ةعحب سبل ظافطللا فالخ عم هناالا محسملا راركت نامع نع ة ةبيرغ هجوانه

 د ناو بعام اكديم 0 ءامع هلا ! ىلع. لما محلا



 بلطع
 | مع ب اعيتسا ةيفيكى
 سأراا

 ىلب دا لاق لارعس الان ع نك هريغو( طرضا ق) ةيقيكلا هذه جدلا( كذا ١

 ناال+ ليعّتسملا ءاملا نع !رارتح|. رخخخآ قف رطئلا مدع راثناو ءاغتىلا' امو
 ا

 . ةماقا ةر ورم ال متنا ءاملا رمصيالو لولا زوصف ف ةنشماو“ هفلكتالاا نكعال كلذ“ ا

1 
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 ا 0 رم و ةفدتع ىتأنق يقل 07 هدقأل لا

 ١١١+ ىضاقت ىواسن#ىفو ةرملاب ديت ملوةدتخاو ءامن فضلا لاق اذلف درجلا ىف دحأو
 ا هلفادجحر ىئفاشلاناقو ةددعأو ةارغ دحاوةاق هدساو اضفت هع مدع مناع

 ١ ايداالو ةكحمب نوكبالو هركبال كلذ لضول اندتخخو ءابع لِ ثارع ثلث حضي
 ١ | هجوالاو ىهتنا هب سأنأل ضعنلا لاقو ةقذب كيج يللا ةصالللا فو ىهتنأ
 ١ هرك هن هلدب ولو لسفلان م هن رش هامع ىعي كثيلثتلا ىقفاكلا ىف لاق هركي هلآ

 م ةياساو ديك لبو دليل تالا فيو نهيان كف هنم هل رقأذا دك

 كلت دب لكنع هسأر مهتم ىلح عضو و لاهم ىأ ( عاصالا قصاب
 1 تانئوق م( ديسابسو هيماوبا كتمت ول ىطنسؤلاو رصنبلاو س منخل ( عباصأ
 ىلع فك ع ضن مث اف (ىلا] دب ىلا ( ا.هدع و هسأز نع هيقك نطو قاجئو)

 ناي هبنذ ارهاط حسك و ) سأرا ىنأَج ىلا (امهصست و )ل صأرلا ىنأج
 لاف مدقت ” اوف نيحابسلا.ذارلأ امهنو ( خدم نطايي هينذا نطايو هيماهنا

 دع ديحوتلاىلا انهي راش اهنأل ءايلا رك ههسم ءاهبألا ىلث ل عبصآلا
 ةيضاشلا ف سلا نك اهد نوري اونأك مهذال املا اهللاق و دهشلآ

 اذك) ىلاعت هللاءاش ناس ءارك نع ىتأناك : ةشئاضيأ ( َنيَوآلا حسو ) اهوحنو

 اذكحو لوالآ عضولاب آلهغتس# ناك ناذ دملاو مما دءالذا دشال اذهو
 ناكل وضعلاىف عادام ءالأنااومفتادهاضمأو ىهتا [ هريخأت ديغآلفىناقأ

 ىلع هافقىلا امهدنع و هتمآر مدقم لع يس مُصضِيّنأ ىوالاف العشم

 نآلا الر عدم ءامأ نوكمالو ةيهيصأت ةدؤأ م 6م * سآرا عمهج بعوّسإ هج

 أ ناغ ىضاق وأ ىف لاق قئرطلا انههنألا نوكيال دحاؤ:ءام باسيتسمألا
 ١ هندوف ليع هنتكو همس مراسم ىلحت هيدنج مياتسا متي نأ تلظ: ةروضو

 ةفاتسيعلا نضءملاذا ةنانعا نسأرلا عه نيقالا م دح نع انرحلاهو ىهتنا كيلا

 لب باهذلادب كاسح ءانغ اهكدخأ نا الف 0 اماه ةعوضوم ثناكن أن

 نادعسكالو نينذالل ديدن ءان نم دبآل هلزا' د وحر كفانا دعو الهضم هئفديصا

 لق ثِيح دولد ىباؤ شاتسيع نبا ثيدح نم ىمام هيلع. ةبخاو نمأزلا ءامج
 ثيح قاري دطلا قب سنا ثيددت اذكو ةدمعاو وعم دينواو هسيأر معدصو

 00 عل



 انمهيلع م 2 هئذا 7 عاملا 1

 ما مش هفرغ ف رغ مث ا 3 0 هللا

 0 وبا ا 0 نينذالا 00 م هيلع

 لاقدتا مالو لسا هادا ملكان قاضي ىلع ئازع 53

 ب نإ مام ريغ :افليل لع ةللاءاقبا 1 0 هركذ مدن 0 ْ
 لاا هّديس هناا ندا ىلع هفطع نم مهفالو ) لدعم اع 0 هلوقنلا ا

 ق ارلاعم هيقرلا حسم مالسلاو وراك ضعبلا هن رخاىف ركذ سأرلاعم ةنقرلا مخ ته مالسااو .ةالصلا هيلع هنا ىورامل بان أ[
 قالللالل ا ةطعشلاو 71 ا ىاباو را د 0

 0 هيلع هللا هلش ياو ا /نويسم هنا 1

 3000 007 ليلدو# و ةبظا 0 00 دافاف 00 و



 هنا ىورام ىلع نانيجالا ضعي ىف كرتلا عم ةصبختلا ثيراسسالا قام ىلع هيلع
 | ةالضلا هللا لبشال ءوضو. اذه لاقو ةززع ةرحانضوت مالسلاو ةالصاا هيلع

 رجالا هل هللا فعاضي نم هونضو اف لاقو نب نم نيت سم أموت هلاو هبالا
 ةواصلا هيلع هانا الحرنا هلبج نع هيبنانع بعبش ناو رغنعو نب نع

 مئتاثلث ةيقك لسغ ءاناىف هام اعدف روهطلا فغيك هللالوسراب لام مالسلاو

 هيعبصا لخدا مث هسنسأر حمم مث اثلُث ميعارذ لسغ مثاشلث ههجو لسسغ
 هينذا نطان نيتحابسلاب و هينذارهاط ىلع هيهانهياب حمو هينذاَف نيتحابسلا
 دعف صحنوا اذه ىلع دازنؤ ءوضولا اذكه لاق مث مل الم هيلجر لسع مث

 | ىبهو لظو .ىدعتو ءاسا ىتاسفللو سطو ىدعت ةجام نبال ظفل فو لظو ءاسا
 ورع ثيدح دف بع نومتلاو بيعش نب و رعىلا تاقث هتاور مج“ ثيدح
 209 اوي دج قراطإلا دبع ءدجك دارلا نور هدج نع دنا نع :بيعش نب

 ثلثلا ىلع ةدابزلا ةدايزلاب دارملاو مع هللا ىضر.صاعلا نب ورع نبا هللادبع |
 سأبالف رخآ ءوضو ةينن وا كشاادتعيللا ةنييأبطأ دازول اماه اهتينس ادقتسم
 ىناكلا يف اذك هبيربالام ىلا. هي رياع كب نما مالسلاو ةولصلا هيلع نال هي

 هيعفلا لاق هركي تارم عب را ءوضولا عضاوم لسع ناو هصالخلا ىت:لاق هريغو
 ءوضولان م عرشرملاذا اذهو ثلثلا ءارو ايف ةنسلا ىأراذا الا هركيالرفعج ونا

 ءوضولا ديدجتنا ديفي وهو ىهتنا قافنالاب هركيال ءوضولا فنأتسا مث عرفناخ |
 مهقابطاللاكشا.هيذو هوركم ريغ ةدابع لوالاب ىدتوينا ريغ نم هوضولا رثا ىلع
 دوصةللاوهب امل ع هيد"وب ملاؤاف اهتاذل ةدوصتم ريغ ةدابع ءوضولانا ىلع
 هراركت عرسشبالنا ىتبني فحملا سمو واللا ةدحسو ةولصلاك هتيعرمش نم
 7 || ملال ةدحسلا ىف اولاّمدقو اضخم اًمارسا نوكيف هتاذل دوصقف ريغ هنوكل ةب رك

 ا

 | هرخآآ ىلا ىدعت دقف ىنعمو ةينسلا داقتءا عم ثلثلا نع ناصقتا دآرملا
 ]| ىلوالا ةرملا مث ناسصتتلا ىف اهقح ةئبسلا رظو ةدابزلا ىف ةنسلا دح زواج ىا
 | ةئلاثلاو هتبس ةناثلا ليكو ةليضفلا ىف اهنود ةثلاثلاو ةنس ةيناثلاو ضرف
 | آل ةنس امهاتنلك ةللاثلاو ةبناثلا نوكتنا ىلوالاو رابتخالا ق اذك ةئسلا لاكا

 || ضضرفي تلو ءوضولا قدنس ( ةشلاو ) اههب ليص<انأ ةنسلاوغىذلاثملثتلا |
 ]| ثيلحلا عفر ىوتيذ لات هللا ثلا لسفلاق .ىتايساد ىلع ةثاثال افالخ

 حا 50(
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 ننلو ةلس ةوضولا ةبآ ظفلوف زوكذلا ( بيترتلاو ) ةضربالا لحالامةخانتساوا
 قلطا .انهنا ةغالا لها عاججاو واولاب اهيف فظعلا نال هفلثلا افالخ ضرف |
 لب هجولا لسغوه ماسيقلا ىله بقعلا سنلو بيتزيلل !هبف ضرختال عجبا |

 قوسلا تداولا دبعا] لو مينو لسغلا نم 7 هلع 1 0

 مهضعا ناس 2010 دولا ا نت 3 هذه ا 0 ا

 بيتا نكي مل واف تالوسفملا نيب حوسسملا لاح داب بيتا ضارتفا ىلخ
 نيدبلاو دجولا ىلع. ةفوطءح ايهنا عم لجرالا لبق سارا مسمع رك دامل ادوضوف

 نم نيةمحملا نغ هريغو ةمالعلا هللآراج اهركصحد قلا ةجكتلاز 1-05 هلفغ ءذهو

 صام: ىلع انهيلع ءاملا بص ىف دصتقا حودلا ىلع اهتطع دصق لجرالا ا |

 اذلو لوعلا ضعب هظملي اهفرمصصت نا نم غسوا ليتل قياقدو ةئالاريسفتف |
 اماهتا الصا ابتمعدناف كردتملولو هي فيضولاو ظرمشلا موسهذم لدجتلا |

 سو هيلع هللاىإص لوسرلاو هللا غالك هتك كاز دآ نع ةرمماسةلا الوعل |
 ك> اهلثع تبلنال اهنا ىلع نودهتجلا .عبجا ةيظفل هسانمنع ًالضف
 هياع هلعذ نال ضارّريفالا ىلع اهدق ليلدال سو هيلع هللاىلص هلق ثيداخاو

 دقواهب انلقدقو ةينسسلا ىلع لدتلب هريغو ضوصخخلا ليت مالسلاو ةولصلاا
 ههجو لبق هيعارذب أدبخمع لسو هيلع هللا ىلَض ىلا نا كسى دوادنوبا ىو
 رك ذفهنوضوى هسأر محم ىبش مالسلا هيلع هنأ ىورو دخاو اههيف الخلا
 نا ىتا ِلاَد كايورس نإ سن نع نطق رادلا ج راو دعك لاعب .ومهف غو اركلادلا ١

 ا هيدي وباملت ههجبو لس مث قشنتساو ضعتمف ءوضوي امدف دعاقلا ١

 اذكه أَض وتب لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تيأرب لاق مث هسأرب حج مه ماعلا اناا

 | كلذكو. ليسو هيلع هللاىيض هللآل وسر نادتا نم رغنل معن ولاه كاانكأ الوهاب
 لسغو قاشنتسالاّنِيِب كلذكو .اضبلا ةنس .قاشسالاو ةضوشلا نيب سيتا ||

 | سبلو. هلختش ىف ضرغلل لاجلا هنال ةفس انضر[ ( كلدلاو ):دص العا ىف هلاقهجولا
 ١ هيلح فقوذتال ل سغفلا' ةَقيفَح نالا اسهيلع هللاةسجننر ديججانو كلام اقالخ نضرقن“
 هيلغب ضرتععاو  ةلانسسالاالا كللذ ىف. سيلزم ضرالا رظانا لسع برغلا لول
 راركشلاو ةديشلا عم اضوصخ ولط نم ههسسقو ناب مانملا نب .نيدلا لاه صبشلا
 لؤمسملا: حالا يسانم ريغ .هتانأوءضرالا تفلت اذاأللا هنولوتستيإل مهو كلد ىل
 ترا ىدن نيب مايل كسانتلا 1 ةئيه نيس وهو لتنبغلا ةيعرتش نم“



 د

 ءو ضولا بادآى ٠

 مان برا + هلا لس اك طرب ْ

 فنتالبك ىنرإلو جرغتالف ْ

 مالا 0 راجحالاسب ا

 3 ب ساثاو لكلا ى ا اذا انين ا

 0 ل ع نايل 0 تقال لوجب
 عبط عطقو عملا ثيدحلاب اهبف وهنك ةولصلا رظتنمو

 اموهو وججلا ةلازاوه ( ءاهنسالا سلج ناو ) اهنغ هطيبتت
 اهجوتم ءاجصتسالل ساحب نا بادالا نمو: ىا ةساجلا نما

 ا راك الا 117 الا رب و هملجر نيب
 اح موصل ادسفيف لخادلا ىلا لبا اذ

 0 ةيقام لا و را هال ا
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 ١ ) 0 لس ةولصال هوضوتت أو

  ةتكلايدا ناك ناو ةلاخلا هذهىف ءاملان لسغلاو نسح هدنسو هومكملعف م
 رخغاب هنوك نع نييعتلا لبس ىلعال ة ةئس اًملطم ءاصتسالا نأ ةن ةئس هن ت

 ةحئاقلاك عرسشلاىف رثك اذبش 'لثمو هئس ةنوك 3 بدا ءانإب هنوك ءامل

 اذا )وهامتا ايدا لسغاا نوكو كلذ وو ابضرف رذ عفن اهذوك عم ١ ةيحاو

 نكتمل) ) اهنا لاملا(و اهحردم تزواجاذااها الهجر ) ةساح

 ةئس ةنس لس ( عئاملا ىف فكلا ضرتكا ةحاسمو فيشكلاىف انزو (

 اعفد وع ةساححأ نم ليلقلا نال كلذو ( بجاو هلسفف مهردلا ردق
 .ردقو جرح هيف ليلقلانع زرهلاو هتتضق تناه هيلي تعم ن
 ضرفب سل ءاملاب ءاصتسالات ا ىلع عججادقو هل ردم ءاصتسالا لممنال

 اعف كلذ 00 و ديح 0 ءامىف ساج ل ةساجلا ننعم ش

 ١ انجل ) ءاججا ( ضف ) 00 0 ىا( د سرر

 (ويقتب ىتح] 5 ةساملا ع م نا ع هه ( هما هعبكا) 0 لسغلا

 . هلا ا امج كافور 5 :ليسلاو الاف تفونعب



 رنا اج اغنلا هل
 ردقف انضوسؤم نوكيناالا رهطدق هنا هبلق ىف عقن يح لفق هيلا ضوفم
 ىق هن ردقاف ىضقا هئال عبسإ ليقو هَ ب ضرع ةيماجم لك قا ثلثا هقَحف

 نيعبضاوا عيضا نط لسع و بلكلا غواو ىناك ةسسادعلا لسغىف ثرذخلا
 ثل؟ نهرثكا ءاذيهتسالا ف ليعتسيالو راتخالاىف لاق ةصالخلا اذك ثلثوا
 كلذ ىف لخرلاك ةأرلاو عاتمسالا نعازارتخا عباضصالا سؤرب ىعتشيالو عباصإ
 قد ةوسع لب اناد_ثع نوئسف ددع ةيف سنا (راخالاب ءاتسالا و انك )

 نيس_كلادب نيك خرب ناار 0 ما ناوي دو

 طخ تارهسم ثلثنغ ةنسلا ةءاوأىف ديأل ةللادجر ىنفاشلا دئعو ةيع

 قالطالازتو نوكيل سماخلا بدهسي عيارلبالا ءاقنالال صمم ناو انهنوديءاقنألا

 هيلع هللا لص هللا لوسرنا هنع هللا ىضر ةرب ره' ىلا تيدخ نع ىهنلا ىوراف
 ةلبتلا لبقتسيالف طئاغا| ىلا مكدحا بهذاذا.دكلاولا لثه مكلانا اننا لاق لو

 | ةنسهرلاو ثوزلا نع ىهنو راجحا ثلثن ىجضتسن و لوبالو طئاغن اهرب فتسنالو
 | ناب ناو ةجام ناو قاسنلاو دوادوبا هاورو هني لجرلا ىحتسف ناو

 | نابح نباودواد وبا ىوراع اناو راها ثلثب شأن ناكو ظفلب مهلك دنع ىق

 | .لصتكا نم لاق مسو هيلع هللا ىلص ىنلا نع ةري رهن ىلا ثيدح نم دخت
 | ندحادتف لعف نم رتويلف رمجسا نمو جيرحالقال نمو ندتحا دف لعفنغ رتويلق
 ْ كاذؤف ا ل و نسح تكي دخوهو تيدا ج ر> الف النمو

 | اذكو زاج رح ةلثهارجحم ىجتساول ىح دام ريغ رادخالا ةدعت نه تيدخلأ

 نم يتلا زاب هب حم هفشنو هلق نب يسم هفشنومل دم ريت م ضول
 | ووصقلاو ل صحي ثلثلان ءاشنالانإ تلاغلاذا بلاقلا ىلع لمحتف ىنفاشلا بقدم
 | ريدي راصحالاب ءاوهتسالا ديقِيك ىف هريغو ناخ ىطاق ىواتف ىف لاو مث ءاةنالاوغ

 لسبب هاتشلا قو فيضلاوف ناكنا ثلاثلاب ربدي و ىناثلأب ليش و لوألا رأت
 | ناتيادعءاتيصخ قيصلا نأل ثلاثثان لبق و ىتاثلاب ربد, و لوآلا رحلا,لجرأ
 ١ ىف لجزلا لءقباع لعقت ةأرملاو ءاثشلا ىف كلذكالو نائطلَس لوألاب لتقاولف
 ا هسو ىلع لغف 3 ظرعشلا س 1 اذهو هصالخلاق لاق اهلك تاقوالا ىف ءاتغلا

 اه لوقدتعمابجلا نبا نب , دا لاك جشلااقاذكوماقنال؟غيدو صقلام» لصحت
 را لين كيعتلا ىلا ةجامال هنا ديف "لاق ءاعنال | وغ دوصملا َنالدبادهلا

 | ىتجلا و فيصلا هن ءزانداو هاتنشلا ف لوالا رحاب هلابقا وت بتكلا
 || نا ىتبغو ثيولتلا ةدانزع مسالا عابالا وغاع راتتف ءاقنالا دودضمللا
 | ءاصفتسالا با ا ع ىذلاوهو تاوطخ [طخاف دعب يق

 2نف)



 عبضوم 2 دعنا 500 م ) )و( يايا ا 0 خايإلا هباوثن ١

 ىرخادعبا ةرم( هدب ,|هحدسالا عضوم ىا ( هففح ةقرخ هعم نكي مل و

 نيسح هئروعزئسنا ) باو آلا نع 6 ناكمالا بسد ليعمل ءايلال

 قلو تلازدقو هر ناك فكلا نالفيفملاو ءارهتسالا ٠ نمىل( ١

 2 هللا ص ا هيلع 0 بدعسلال : 0 0 0

 هل بضإوا ةءوضو 1 72 ) هر ا الو 1 كانا رعغ نم || |

 0 ىلا. نعو #«دحاب ىوضو ق ثنيعتسا الا اغلاق مالساا هيلع هنأ فور نايا ١

 نبا هايد" ءاملا هلع 90 نصي 9 وة 1 ا ناك 0 لص

 ةئم ملط رغن . : هيلعو «يصل ناك 0 ل ةناعت 5 0 0 ا

 دنع ”هليعلا لقت ”ئضذوتللا سا نإ )ب ها (و) ٍمسبو هيلع هللا ا ا .تفر# كا م . 1 ١

 ةداب هنال ءأ _يحاسالا عضوم نئوس ءاضعالا 8 ىا ( ءاضعالا را ِ

 نام الا نم (و) 'هليعلا هب ليقتساام وهو سااجلا ريخ اهل راتخمف اهل هد ل

 همضٍنذأو املي ضي ريالا ني ) عن ع ناكم ىلع هسولج نوكيا :

 ىلع. لسغلا هلاح هةر دب عضو ناو.4 هدبع + ندق هنع قزعي ءانا ناكناو راس ,كع

 نا )باد الا نه.( و ) ماهلا نب نيدلا لاك مهلا هركذ اذك هسأرال هتورع

 هللا ءاشنا ىنأساك ةروثأملا تاوعدلا لب( ايندلا مالكب ءوضولا ءانثاف ماكتإال ||
 6و ) ةدابعلا ةمدعم وهذا انتدفا بئاوسش نه ا لع ضاخيأ نلاعت

 ( نعرانالا ىف ءاجاع ) وضع ص ليم - را ا ما 0
 دنعوا اروهط هل لج ىذلا هللدجلا ةيعسلادب لوقيف نيكاصلا فلسلا

 ِ ةيلكلاب ليعتسملا ءاملا ءاملا ري لو اريل ( موهبنا لبق ل لاعب ةفركلاب ءاب

 مهللا لبقو ادبا هدعب امظاال ايساك كيين ضو> نم. ىنعسا مهللا ؛

 ! قبلا و لك لسة 1 نينداهشاب قب 4 يهتز ) تادبلوب 1

 - ةوضولاءاضعاةيعدا ىف ع



 كاوسملاةليضف نانا

 ع

 0 ديلا 000 35 دوسل مى ىبولدب 5

 9 لا ةئار نحرأ مه الا ليقو 0 كوع

 : الت مول ىبهجو ضع 0 دنعو# رانلا ةحئار

 2 كئابلوا هوجو ضيا مول كروش ىهجو نع مهللا ليقو هوجو

 لا ا دئعو# 0[ دود لا نر
 0 "ع لا يي اذه ليق و مادقالا هيف لت 3 ريارشلا

 : 0 1 ايلا 0 ةشئاع تلاق ىتالا ةلازا نم هنال
 مو هلال مرد 0 0 هروههطا ىن خلا سو هيلع
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 | هده ةاوداك نس 0 ةيال ؛ يلا ةجاحالو



 ىلا را هنا رهاا!ناالا حاستنم ولخال ثا الان مد ف نصلا

 1 9 رم دلال 5 لا

 2 لاق رممبلا ولج ورلا ذب ص سر ةيعلا ىوَش
 نم مايبقلاو هحارلا ريغتو نسلار ارهضا عضاوم هِسِدْنف يس وب ننلا لاك

 0 يبالطم ]| ءوضولا دنع ىنعي هتقواهاو ةيافكلاقلاق ءوضولادنعو ةولصلاىلا مايقلاو مونلا
 - مالييلاديلعىتلا بط ىفأ]ا ةفحن ىفو ءوضولا لبق كاولانا ءافشااو ةليسولاو ىهيبلا ديافكىف ركذف |[

 : وذل ةضسن ىو طوس | ف كو ءان اللا الرب ةضوخملا هلام ةنس هنا ءاهقشلا داذو ءاهققلا

 || هلزاكنا ) اذهو ىهتنا كاتي أ ةم ةضعملا ةلامح ةنسلانهو مالسالا عش
 ىف لاق مبصالاب مباعي ىا ( عيصالابف ) كاوسع هلنكيرملناو ىأ (الاو كاوسم

 ا ىورو اوبس مايهبالاو نوسلاب ا صن وسكنلا هنع هللا ىدر ىلع لاق طيح

 ا نعوذةيف ملكتو جياصالا اوسلو ”ىزرح هعقرب سلا ثد دج نه هريغو قهببلا

 ١ تلق من لاقكاتسد وهوف بهذ لجزا هللا لوسراب تلق اهنع هللاىذرا ةشئاع

 ْ ىا هوك يعذب اهلودو يتاريطلا هاور هسيفق ا لخدب لاق عاصلا 1

 , ةيمفاشلا ضعي زب وتو هدوجو دنع دوعلا ماقم عبصالا موقتالو اهجلوا هنائسا
 | ميم ىا الوطال اضرع كاتس و ليل دالب مكحب هسسفن عبصا نود ريغلا عيصا

 ١ 5 . و هلالاب ررمضاا قابلا ةيشخب سكعلال مقلا لوط وه ىذلا نائسالا ضرع

 اهتم رمسد الع 3 * ىلغسلا نم نع الاب أ اهنم رمسنالاب ميسا بر دلاب بناجلاب

 1 | هليغي واسباب ناكنا كاوسملا لبب ورانهفا ظاو اهتطابو ناتمالا رهاظ كلد.و ا
 0 ١ ةضعضلا ىف غايينا ) بادالا نم (و ) هنم غارفلا دنعو كابتسسالا بنكي

 1 ٍ ءيصسم [هذا رهاظإا نكل ةث اههيَف ةلابملاو ةبافكلاىف لاقو ( قاشنتسالاو ١

 | (اياص نوكيناالا:) تابحسملا نم ريث كح ىلع بدالا قلطا دق فن
 قادتسالاف ةفلابلا لعل !يدلاو د داسغلا قاحلا ةشخ امهيف علا



 ف لاقو زهشا لوالاو ملا هالع ىتح (ءاملا ريثكت ىه:ديهشلا ردص لاقو )' ||

1 

 قاشةتسالاو ةمعملا دح
1 

 ١' هاورإ هسدند ةيلجر عباصا كالدب . ًاضوناذا مو هيلع: هللا ىلص ا

 . 06 .الا ف ١ ةغلام 0-0- 0 0 019 نانا ْ

 ل اخف 0 ا ىا( هنا زك حاتم

 داامو هنمليقاام هسأر حمو تلاق أضوتب مسو هيلع هلل ىلصأ
 دوادوب اهاور هينذا ىرح ىف هيعبصأ لخداو ةدحاو رع هنذاو ١

 ا 0 اج نم األ 0 ارخأ ل وود اير 1 ع لاقو

 |.ءاملا لصين ااهيف ةقابلأو 6 0 باشا 00 ا

 ا فسوا ىبا نعو نيئذالا حاس ء<ى عبصالا لاخدا اماهكان ع

 تهئاءآرذ 28 نب ذوعم تلد ع رلا ث كثردحل ذوخألا وهو ا ل

 1 ىا ( هعباصا لل نا ) تادالانم ) ) اهرتصل لوخدلاى

 9 اهناهبا لا وا هلجر 0 0 و )ع ىرسسبلا دب 00

 : | ثعشلاو ىذالا ةلاثاو د ندا ندب نبا

 ءاردادش ند روتسملا لاقوَنيلج رلاو ني دبلا ىفعباصالارمسا ىزمسيلا
 سس



 ونت نع فلسا ادار ماهفتشالل ةز زيملا هير وص
 ؤ هللا لوز ىع:لاقو رم نبا هللا دبع نع فرس وصولا 1
 دعسا قرمشاا اذهام لاذ اوت وهو هنع هللاىقر 1

 ا | رهتلا ةخيشو (راجر ل

 كي « وشلل م: 7 0 يعي الريع 0 رهان و
 تقووه ىذلات قولا كلذ ىفهأيهاذاهناف ةدابعال اه ( بنان )ءوضولادغب

 هأيه نكيملو هطاشن لازاذاام قالخم هدا رااذا ءوضولا هيلع لهسي هطاسن .
 ةيهت 1 نوكمف كلذ بيسي ناطيشلا هةطيبق هتدازادتع نقلا هيا اعد رد 1

 (و( ةلصتم ةدايع لب ةدابعلا ىلغ هلاثوعو هطلت نع ناطيشلا ١ عمطأ اه اعط 2

 ءءانثاىف ىا ( هلالخىفوا ) ءوضولا مائى: ( ةمامدنع لوشن ا 2 بادالا نم

 ردصاذا بنذلا نع عوجرلاو ةب وتلا ريشكلا ىا ( نيباونم قلعجا مهل (
 ساعلاو بوثنلا تاروث نع نيه نريتملا ىا ( ن : رهطتلا ع نم ٠ ىلءجاو 0 3

 نذلا( نيملاصلا كدابع نم ىنلعحاو ) مفدلا ىلإ عفرلا نم قرت .هيفواهي

 نيشثال كتماركل نياص مهتلعجو ةع ركلا كناذىلا هفاضالاب مهتص

 ىلا ديلا نم قرت هيفو مهيلع تمعنا نيذلاعم كسسدق ةرظخىف كتدها
 (نونزحمهالو ) سانلا فاخاذا ( مهيلع فوخال نيذلا نمىلعجاو )'
 ناو ) ىلاعت هللاءايلوا مهنرذلا نوقتيا اوناكو اونمآ ن نيذلا مهو سانا: ن

 لصالاو كناس .(كدمحبو مهللا كتاضس) وطول نم( دا هد

 : راعمالا مزال لعق اكاد بوطصتموهو هنزيتلاوهو حسا /انع راض مثرد

 ٠ قيفوتلاب كماعنا الوا هناال كل نيدماح محس ىالاحلا عضوم ىف كدمح
 ةدكٌؤم لاح ( كدحو ثناالا هلاالنا دهشا ) كندابعو كييبست نم نك

 يب ونذ ىلرفغتنا كنم بلطا ( كرتغسا تسا كلك رشال ) دل كلذكو اهلقام 1
 لعف قاسلاا هءاور انك كتصعمن ع كتعاظىلا مرا راىا(كنلا توناو ) )0 و)

 | رعزعرس. ءاورام قم همقو ")ع كلوسرو كدبعا دمنا دهشاو ,ش ْ
 ||| اضوتنم مللسو هيلع هللاىلص هللالوسر لاق لاق هنع هللا ىضر باط

 | هلوسرو هديع ادمسنا دكا هلك 3 هدحو هللاالا هلاالز ا دهبشا

 مك



 أر 0 9 امهالكو هثوضونم |

 1 0 ى ا ا 0 داشسابةللل 0

 | كرابو ىرادف 5 ١ اج دال 0 00 3

 58 فلبلا نعثرووناذك ( الثوا انت سعوا ة سه ءانلن انا ةروه) ءونضولا نع 0

 | ءوضوا ا رثا ىف اهأرق نمنا اهنم لئاضفلا اهب اهب سأبال راما كلذفف |

 ْ امس

 1 حو

 0 وأ مرضورتخ 0 5( ةشض نيج ا ا

 2 !'ةيرقلاخ تعطقامعا و ع نسح ثيدحلاقوأ ىدذئمرتلا

 3 ضر كانك ايا اي طومان فل

 دار لا لانا كرا انا ا نيذه
 يورو تح اورشا كلف لكالخ نال ان ا 0

 .داد مالا 8 مال اهنال ةمنهجتزعتةه ةهاركلا ههنا ىلع راع جنا قم
 ةآسسلا صخر وءاي ثان برسشتالو امئاقا ب سغلان سأبالو ةساتعلا ىواتفلا قو:
 ِْ و اضراب مدقتامريغىف اماه برسشلا السلا هيلع هتع مح دقو ىهتلا

 د تلاق ت تيا نبا ناسحتخا تيان تل ةشك تنانمانع

 || تمتف اما ةقلعم د رقىف نم برمتف سو هيلع هللا ىلص

 ْ كييف لك ةريس لإ .كاتلا نمومالساببلع ب هيو ل



1 

 ياو لا ال اا 0 هاور ريح مي ّ

 هبدقع ىلصت ىا ( ةلفان ىئا ) نيسلا مضب (ةصس ةسإا 9 ءوضولاى ا( هلصنع ٍ

 هوضوب امد هنا هنع هللا ىذر ناُعع ثيدحنم نيت فال نيتعكرواو لفن

 لاقما ذه ىنوضووج ' أضوت بيسو هيلع هللا ىبص هللالوسر تيب ًارلاقم ًانموتف | ١
 ظ نيتعكر عكرف ماقم اذه ى ىقوضو وح ' ًاأضوت نع لو هيلع هللا ىلع هللالوسر 1 1 ش

 ١ هللآ ىذر صاعنإ ةبقعنعو هينذ نع مدقتام ه هلهليارذغ هسفن امهيذ ثدعال 0

 ا ©املعسر تكرالا ىثعب اهتحورذ يتب ون تءاجف لبالا ةياطراتيلع تناكلاق هنع |
 © نيت صوت لسع نماه هلوذ نع 3 سانا | ثدحاماق سوديلع هللا ىلص :

 1 تيجوالا ههحوو هيلعب امهيلع اليقم نيتعكر ىل صف موب ب ؟ءوضو

 ظ ٍلالبالاقزيسو هيلع هللا ىلص .هللا لور نا هنع هللا ىذرةري رهيبانعو مسع هاور.
 ىدي يب كيلعن فرد تبععب ىتاف مالسالا ىف هئتاع لع جراب ىئثدح لالي

 ظ ليانِم ةعاس ىف اروهط رهطنامل ىنا نم ىدنع جبرا الع تلعام لاق ةهنطاو

 | ءافلان ىفدلاو ىراخلا ءاور ىلنصان اى تكا روهطظلا كلذب تيلص 0 ول

 | ىلصيال هناف(هوركم تقو) ىفءوضولا نوكي نا(الا) ضرالا ىلع لعنلا ةكر '
 | (وضولا ىلع أضوتي نا ) بادالا نم ( و) بودنلا لعف نم كلوا 57 كاتاالا

 مولا تاوليصلا ىلص ئني-حاذلو ةواص لكل ءوضولا ىلع مالي لا هيلع ةتيظاومل

 هعنصت نكمل ايش مويلا تعنصدقلا هنع هللا ىضررع هللاق دجاويءوضوب حفلا
 هيلع هتيظاومناالا سم ءاور رعاب هتعنص ادع لاق اذاوز الل اولعت هلمؤ امئاوب ||

 ةئ_س د اعل انشلاك ا لاجألا 7 هتك ب هيلع مانيلا يأ

  ثيعلا قا ده ا + ىلإ 1-0 ابضبا 6

 طظفحو ةرغاا ليظب و اهلسغ نقيتسل نيلجرلاو رديلاو هجولا:دودح زواجيو
 (ىهانلا) انملا) نان ( اماو) يادي ع رش ىف 0 7 8 وح هباين

 ري ح7 حي يي



 قيقوتلانال رعنا تيد ناينبلاق لحن ناقنم لود لطيق مرحملا جر جيبلاو 1 تا

 لوعلا نيد نا واسمالو نيليلدلا ىواست دع هيلا لدعتاما لاحلاىلع لجلاو دوع "هليفلا لايهتسا

 ضيحارم اندجوف ماشلا انمدعف بوباوبالاقاذلو محملاو مردملا نيدالو لعفلاو || ههارك هوركم ءاجحدسالا
 ابهنع قارحتالا عيتاف ىلاعت هللارفغتسنو اهنع نرخ ةهلبقلا لبق تيئيدق مي رحب

001 (0 #1 ١ 

 ءاجهنسالا تقو 'هلبتلا لابعتسا وه ىذلا ىهنملا ناب وه امناو ىهنملاوه سنل
 باوصلاو ءا_يتسالا نو رمدنلا ىف عقو اذكه مث لمأتيلف هدسعبام اذكو
 بدا ءاوهتسالا تو ةلبقلا لابقتسا كرتنا مدقت دق هنال ةجاحلا ءاضق تقو
 ناك ءاوس مب رح ةهارك ءوركم هناذ ىل*لاوا لوبلا تقو اهلادقتْسا ىهنملا امناو

 طئاغلا متنا اذا مالسلاو ةالصلا هينعهلوق ف ىهنلا قالطال ءانبلا فوا ءا رمصلا

 كيدح نمةثدلا هاوراون رغوا اوقرتش نكلو اهوربدةسنالو ةهلبقلا اولبةتستالف

 اكل رسراناه ناس . نيو ممم ءاوراه .دتسبالا] "هللا لئعتسالف تانك

 ممتج ىبان عو ملم هاور لوالو طئاغل ”هلبعلا ليعتسننا ملسو هب هيلع هللا ىلص

 ثيدحل رايدتسالا لح هنع هللا ئضر ١ ةصوخ تدب امىلع امون تيقرلاقرعن

 ةبعكلا ربدتسم ماشلا لبعتسم هتجاح ىلع لسو هيلع هللا ىص هللا لوسر تيأرف
 عمر هلعقو مالسلا هما ةماع هلوق ضراعتاذا هئال لوألا وه محلا هيلع ققتم

 مرخملا ضراعتاذا كلذكر و كلذريغو رذعااو صوصخلا لَع< لعفاانال لوقلا

 هنكع امردش قرحتنا ه|يحسل اليقتسم سلحت ىسنولو رافغتسالاب ناينبلا ف
 نيسحلانب هللادبعزع عيج نباورعنعرانالا بيدهت ىف ىتاريطاا جرخا
 ”هليقلا ةلابق لوبن نساح ن م سو هيلع هللا ىلص هللالوسراق لاق هدج نع هسان وع

 بكي مل امئا هناكو هلرفغي ىح هدسل# نم مش ل اهلالالجا اهنع فرحت ري لَو

 كسعنا هلدركي كلذ غلابلل هركياك دحاو لعفؤهو وهسال هنع اوعم عقو هنال

 ىمسلاوا ةهلبقلا ىلا هريغو موثلا ىف هيلجر دعنا هركياولاقو اهوح ريغصلا
 ليعت سونا هركب اذكو ةاؤاحلا نع عفت ع 0 نوكيزاالا همْفلا بتكوا

 نت هللاتانا نم نينوظع نيا امهذوكل رمتلاوا سعشلا طئاغلاوا لوبلاب
 ” د يمسك ) شاشرلا هيلععجرب ال لوبلاب برلا ليقتسيناو
 رغم ) هن ءاجدسالا ( ( هتكمانا لضفا ءاملا ب ءامتسالاو ) ) مارح اهغ كنا ناف

 ءاوهتسالا ص ( ف دكر يغنم ءامابءاصتسالا ( هتكعلناؤ )دحادنع:( 7

 (هتروع ف_ثكرالو ) ءاجحنسالا ىف راحالاب قتكينا هبلع بج ىا ( راسحالاب

 0.( دنع )

20 2 

 يا

 - دوي 1

0 

7 5 



 لمتنا 0 0 رك اةساحصلا نإ نا

 نك روم

 كفوا "0 دار انف نما 7 ةهسازع يهناذاو هن ةنعا با

 كلذل هنءاهتسالا 0 هر عسا 0 ءالاو قذحلا ه
 قاروانالو هي ريهاملا قو ومالا كر روب هنال 2-00

 ءامنالا ريتعملا نال. هب رف نكلو ٠ هركي ءانشالا هذنسهل ى ١

 ضرغفلانال ةساحتلا لب زبالف سد ثورلا لاشنالو ىفاشل 0 ١
 ردملاو رخخاب ىصتشيو اهريغ اهفللو ةبط لا ةساصأا علقدق و ى ا
 هركب .ةيفرصلا ىو دبالاو نطقلاو ة 3ك راو باشألاو دامرلاو لعبا كا

 ىوردنال ا_هودو نطقللاو ةقرخلا ى رد هسلالا حبسا ْ : ْ

 هفقنانم ةقدبأم ىهو ةماذعلا مادخلا قبال ىا( ماعنال ناو ( رق ُّث

 (( ءاملا ( هلا قر ماا قلبالىا ( طختعالو ) ىقا' ريلا كلذكو هقلحىلا رد

 اع . رو ميف ىلا ىدلا ءاملاب عافتنالا عنم ىلا ىداويق و رذقتس طاخملا ْ

 .قيرطلا واهب سانلا عفتني ىلا نكامالا ىف طوغتلاك ن رسالاو تسلا
 هللا ىضر ة ةرب رهىبانعوسعب تيل اهلظؤ سا تلا ناردملاو.

 ناتعاللاامو اولاق نينعاللا انا لشسو هيلعدللا ىلص. قا :

 زواحتالىا (ىدعتبالناو) مهلظىفواس ءانلا قد رطو
 اهلمح ناب ثلثلا ( تارملا ىف )نم( نإصةئلاو) هيلع

 لج رلاو طنالاىلا ديلا لغياب( عض



 تاع

 | لور رادّعم نكيملاذا هوركم لوالاف نلكلاو قفرملا نعْزمْطَش وأ 317 لاهل

 فد سس

 ٠١ || ىل (ءاضعإ حسكال نآو ) زب اجريسغ ىناشلاو ةرغلا ةلاطا ةسينوا ةئيئامطلا
 عطاوم افي شت ( ءاحتسالا عضوم اسهب حدك ىلا ةقرآب ) هثومو ءاضغا
 "|| هتهبج ىلعا نم ءاملا لسرب لب ( لسفلا دنع هاني ههجو برضبال ناو ) هودولا
 | لعفنم هور كه كلذ كتاف ههدو لسغدتع ) ءاملاىف ع ءانالناو) الاسزا

 | نيتفشلا ةرج متاكتت ناي ( اديدش اضيمنت هبنيعالو هاف قمم نو ) ماوعل
 هتفش ىلع تيب ول يح ) ىدهلا تياّمو نافجالا قارطا ىا نيتيعلا راو

 | (هءوضو زوال ) :رالا سأر عضوم ردسقولو يب ىا ( ةعل هشفج ىلعوا
 | ١ 00و نيرا كاتغمالا اضنا هرك و هنف ىهو هج ولأ باعرتسا بوجول
 | ىرمسنلا هدب تلحشول رتبكلا صخخىبا دئاوؤ فو 4 عورف *# ديدج اع
 | ناالا ءاملال ىمعتساال هاملا هيلع بصي نع دخن مل نا اهب ىجتسي نا ردش الف

 ةأرما هل سداو خاوا نبا هل ناك اذا ضي رملا !ذكو ةولصلا عدبالو طئاخلا ىلع
 آلا هج رف سعال هنا الا خالاوا نبالا هئضوب ءوبضولا نع :سعو هب زاسوا

 حج وزاسهل نكيمل اذا ةضد رملا اذكو ءاحصتسالا هنع طقس و اهئطو هل لك نع
 قبنا لحرلا عوطقم ءاصتسالا اهنع طءسسب و اهتيضوت تخاوأ ةنبا اهلو
 | فلت+ اناديلاو نالجرلا تعظقناو هلسغ عياصا ثلثنم لقاناو 'ىئاهتم
 | ءوضولا ةنكع ل نا لزاوتلا ع و##ىنو ةولصلا طمست مهضع لاق هيف حعاسشملا
 ىضونلاو سوب#لا ىفاكءام الاب ىلصي فسو: ىلا دنعو اه دنع ىلصدال معللاو

 ءاضءالا صعب قو طال ف يحل 2.6 هلا ىه)ت رك ذب تلا ةراهظلا

 1 ( هييسو لاستغالا ىهف ) )ءاضعالا ميخب ةلماشلا ( ىريكلا ةرايطلااماو )

 ٠ [| ةداراوه هب وحول نيسلافالاو طرتشلا انه: بيسلاب ةارماو هن وجوب بيتس ىا

 21) لعف ةدارا دنع لسغلا نوعجو ط رشف ليقاغ ىلع هنالا لحالاع لعق

 711 لالتخادلا جي رفلاول ركذلا نع ( ىتملا جورخ ) اهتم ءايشا دحا هنالا لحالاع

| 

 ْ نيب الخ الب ( عاججالاب ) ذتمخ لسغلا بح هتاف ةوهشب الصاخ ىتملا نوك

 000 اقم عارتلاوا رك لام )ع 0 0 ا 50

 ارنا لا طيني نأ ني لوا بيتو لا سولف ره
 « دنع )

 للا 7 لاا
 أ (.ذه) ةءويضو ضقتنا هدعوم هم ىقسرأ ناب ةئسلا هجو ىلع ناكنأ .ىجدسا اذا



 . جررفلاك دمكح هلامواندبلا جب راخىلا وضعا! نع حب رك نأ ىناثلاو ةوهشلا نع
 لسفلاب جال لخادلا جب رذلاوا رك ذلا ةبصقى ماداخ لوق ىلع ةئلَتلاو ب راخلا

 اضدا رك ذلا نم لاصفنالا دنع ةوهشلا دوجو طارتشا اماو كالامل فال اندنع

 ىعساول اذكو ( فسو.ىال افالخ امهدنع لسفاا هيلع ب ةوهشلا نوكس

 هركذ تل ةوهشل هناكم نع ىلا لصننااإف لزاف رظنوا سموا فكلاب

 بذي ىنملا همقن هلم لاس ماني وا لوب نا لبق لستغاول اذكو تيك تح

 بج ال م هنم ج رذق لستغا مث مانوا لاب ولو هل افالخ امهدنع لسغلا ةداعا

 لمأتف صملا ةرابعىف ذويقلانم ءانردقام هدئاف كلرهظ اذه تفرع اذاو اماججا
 .دحاىف) هلثم عماجم نم ركب لاخدا ىا ( جالبالا ) )لاستغالا بجو اذك(و)

 ىا(ةرلاو) .ةأرملاو ) ىهتسشملا رك ذلا ىا ذلا ىا ( لجرلا نم )ريدلاوا لبعلا ( نيلمسلا

 ىا ( ةنشخلا ةفكملا ) تاغ قا (تراوت اذا اذا ) نيلساا دحال هئان ٠ د نمو ةاهتشلا ١

 ميوملاوا يوملا ( لزنا ) ءاوس امهدحاىف ةعوطقم تناكنا اهرادقموا ةرمكل |

 ( هب لوعفملاو لعافلا ىلع لسفلا بجو ) امهنم دحاو ( لّييلوآ ) هيف
 هللا لؤسر لاق لاق هنع هللا ىضر ةرب رهىبا ثيدح نم نيكككلاىف امل نيفلكملا
 لسفلا بجو دقف اهدهجمث عب رالا اهبعش نيب سلج اذا سو هيلع هللا لص

 سمو عب رالا اهبعش نب سلح اذا ةشئاع ثيدج ن م مم ىفو لس لوا لزئا

 باتلنإر واج اذا اهشبدح نم ىذمّرتللو ا بحبو دقو نائما ناتكلا .

 نانحلا نانملا سمنمو اهدههجنم هلبق امب دارملا وهو لسسعلا بجو نانكلا
 امئاماللا هيلع هلوق اماو بودنم وهو ءايسللا ناتتخا رع م مهتداع ىلع اذهو
 لج لا لعشل ثيدحلا ىف بوجولا قالطاو عامبالاب خوسنك ءاملانم ءاملا

 انهو دملا ءردل اطاتحا دملا باجي ا ىف ق لك هلطا ىلعةه فتحوا

 (لسفلا ب) اهم عماجمال ىتلا ( ةريغصلا ىف ) جالبالاب ( نا ىناكتسالا ||
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 هن : اهنالاحج ص وصخ ةخالاق هب ةياثحلا قالطانا ىلع دا ءاح . ىفاشثلل انالخ ا ل

 قسح ) طرمشل سدا لاو طرش هدنع اهدوحو فسو والاف هيك ف لتق ١

 دعب ىثملا ج رخو ) هنوهش تشتم َىَح ةكسفمأ ىلا( هركذ ذخا اذا رتخانا ْ

 |  هسشرول امتاو اطاتحاا سايقل ايف رب دلا ىف هب لوعقملا ىلع هب و>و ار ةأرملاو

 .ةيهسلا ىف طيواول اما) نيعضوملا ف طارتحالاب دحام لسغلا باجياىف طاشحالا ||

 ركح ذو) ةوهشلا روصتل( لزييرلام لسغاا هيلع يجي الف) ةلبع نكتملاذا ||

 تلطن
 نيغيشلا ثححامتا لسغلا

 بلطم
 لونا لعل لا دع

 ريدلا دن



 ةاهتشلا نال ةماطد هلع 5 ناميوأ عسل تن تناك اذا هدارم لعاو
 َنااهناالا ةاههت فرغ اهنودامو ملا ىف مسنلا تنن ىه اهلثم عماج جلا

 بؤخ ىف طاسحالاف ةوهشلا دخ ىلا تترق ةلبع ىهو نامبوأ عيسس تخا تناك

 نيطدتلا لربع ةنال بوجولا مدع ححدالاف انهئود اع اعف اما الا وعو لسفلا

 نمج رخ مدوقو (ضيللا ) لاستغالا بجو.( اذكولدملا ةلامو ا
 در دنع لسغلا بوجو طرش وهذ ضملا عاطشنا دارملاو ةيلس ْهَملاب حْْر
 ىلا لوالاو عاطتنالا ظرتشب مدلا رورد لمقو متل ارورذال هنالآ لحنالاف
 | كلشا مم عظقتاولو لتغلإ اهيلع بح ترهظ مث ضئاح ىفأو تلساول ًاولأق
 | فيلكللا كلع نوجولا طرمش دجحوق ةشأ ةعص سبل عاطنالانال بحال

 نال ٍلسغلاو ءوضولا ةيلغ بج ثيح 6-0 بئجاوا ثدنحا اذاام قال

 قرار إذ مالسالا دعب فيلكتلا تقو ناتيقان َناتْفص ةبانجلاو ثدحلا

 بجو اذك (و) امهنيب و عاطقنالا نين لب ةبانجاو ثدخلان يب و ضيملا نيب
 || ديف اذهو ةدالولا سيقع مرلا نم جرت مدوهو ( سافنلا ) لاستغالا
 || فون ىنالوقوقو لسغا| :اهيلع بحالوءاسفن نوكنال امدرتلو تدلوؤا اهنا
 ةذالؤلانآل اطاتحا بجي ةغتتخىبا دتعناالا ذجوب لو ساقنلان قلعت ةنال

 ْ لدنغلا بوو تسلا ماقم بسلا ماشإ هلثع ىو اللقولو مد نع ابلاغ واكال

 | 0 ةراششاب.و عامجألاب تنال سورا عاطقتا دنع اهوخنو ةولضال

 | نم (ظفتساموإ نمو )سافقنلا ف هتلالو ضخ ذي دشتلان نورهطب ةءارق ىلع
 07 0 )هنالاظساو ىا (وشو اللب هذئفوا هب وثوا هشارف ىلع دجوف ) همانم
 |[ ١ ىلغواالوا مالثحالا رك ذتنا اما هنال هجوا ةتتس قلع دلما َناَف ( مالتحالا
 َ رك دننافكش وا انتقم هنوكوا اشم هنوك نقشنا امأ نإ رز دقلا زم لك
 | وه له هنا نةشالف (3ي5 كو[ ئدح هناوا ىنم هلا نعيث نا نا) مالتحالا

 1 حج و ورح تذس مالتحالانالاعاجناثالثل تالا اى ) ,لسفلا ةلع ةيلعف )ىذعو | ىن يم

 !ندبلا ةرارعو ءاوهلاب قري ىنملانأل ىذم هنا نق ناو هيلع لمف ىنلا

 | وه له ( كشؤا ىمنةنا نئيتاو مالتحالا رك ذتيرمل اذا امآ ) ىذلاك ريصيف
 ا اهاجنا اًضنا نيتاملا نيتاه ٠ ف لسغلا هيلع بجي (كاتكف] ىذقوا نم
 ١ فسو يتادنَع هلاخلا ةدهىف ( هيلع لسغالف ىذم هنا نكيتناو ) طايتحالل

 | سقاوهو ثالاواو بوبانبافلخ ذا هب و ( مالتحالا رك ديملاذا )
 و مالتحأالا ع تان واو لام إلا ٠ نع مدنا طوحا وهو نحب امهدئعو

 .٠_1 طل ...: ٠ دا 1 ل11 لشسللا لقتل 317: يفت.
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 وه ىلا 1 ّك م ءامنتسالا ب 1

 0 ) دوج وللا للبلا ىلا
 ا ,راشننالا .ضراع هنالذ عايطّصالا ف اماو ر

 ليصقتلا (اذهو اذهو 0 اطايتحا قزم للبلا للبلاناو م2

 ع اهئ هذه ناولغا < ةمالا ن 5 يل

 هتقرو و هتروصاسبتعإإلا ن 7 دال 5

 1 0 ١ هور هب ا نإ نا ا

 ما 0



 0 ئزت ٌةأرملا لعله كسا 3 هيلع لخالد دحيالو لتحاذق

 ان

 ١ _هفمبام ىلا فمنبام ىلا جر لاخ اهردصنغ اهتم لصفنا اذا ةأرملا كلدكريهطتلا ١

 (:؛؛)

 ةأرملا اذكو قئامش 0-0 منلاق لسغ

 ||| مانا سنا ثيدح نع نيعيحت | ىفالو اهيلع لسغالف *ىش امهنم.جرخيلو
 ||| 1ذا لسغم ةأرملا ىلع لهف قا نم ىدعسلال هللانا هللا لوسراب تلاق ميلس

 | جرت لو نلتحا اذا ةأرملا ناخ ىضاقىواتف ىنو ءاملا تأراذا معن لاق تلتحا

 لخادلا عب ىفلا نم ىنملا يرن ملام هنا رفعج ىبا هبقفلا نع ىكح ىلا امهنم
 || راشا هيلاو ناولحلا ةمتالا سعث ذخا هب و اهلك لاوحالا لسغلا اهمزلمال
 لجزا مالتحاىفو لجرلاك مالتحالاىف ةأرملاَو لاق هنافرمدتخلا ىف ديهشلا مك انا

 ةلّزرع اهنم جراخلا جب رئلاناالا ةَأْرملا مالتحا ىف كلذكف ىنملا جي و رخنم ديال
 دمت لاقو ) ىهتنا جراخلا جرغلا ىلا لخادلا حرفلا نم جورحلا ريتعيف نيتتيلالا
 لزيباهناو لجراك اتذاذ نوكيالاهءامزال سدنحتلا ىف لاق(اطاءّتح ا لاسغلا اهاع

 , نيدلا ناه رب وهو سيئجتلا بحاصك ( عياشملا ضعي فب هب و)اهردص نم
 ”مامهلا نب اني دلا لاك مشلاقسنلا ىف هنع مدقناكةيادهلا بحاص ىنانيغرملا

 || جرخيلوهاوقف جورحلا مدعب دارلاناديفي ليلعتلا اذهف سينجتلا مالك هلفندعب
 ثيدح ىف تارنم دارملاو لسغلا بوجو هخوالا اذه ىلعذ حرخ هرتملاهنا
 | اهروفنم تظةيتساو لازنالا تارول اهناف رمصبلا ب ورال لعلا ةيثور مياسوما

 | ١ عسيال ان انش اهتيعب رثإف فحىح تاظفيسااك تهان مث للبلا اهدي تسحاو ٠

 اذه لؤقا ىهتلا لع ةناور لي رضي ةبورال هنا عم ايلغ لح خالل لوقا

 نلتحا اذام ىهو اهيذ فلتخلا ةلئسملا ف لسغلا بوحو هحوالا نوك ديفيال

 || بجيالاهنا ةياورلا رهاظناف ىنلا اهنمجرةيلواللب رتمو لازنالا ةذل تدجوو
 ]| ميلسما ثيدحل مجم وهو ةصالخلا قلاقو ىتاوللاذخا هنو لسغلا اهياع
 ْ ' تلعالو اهتيعب ءاملا رتملاهناف لعلا قش وا رمضبلا تعم ةبئورلا تناك ءاوس
 الف ذ كلذ ىلع هاليلدال نكلو لا ايتور تأرب دارملانا ىدااالا ماهللا هجورخ
 1 لحاص دجا هيو لسقلا اهيلع بحب < اهنا ده نع فنصملا ركذو ةئع ليغ

 ا تا ردص نماهذام لوزن ف رثاالذا وب سنلوهو مدقتاج اللعمسينحتلا

 || جرفلانه ىلا جور قلعتم مالتحالا ىف لسغلابوجوناف لسغلا بوجوىف
 | لصفلاول لجرا نامت ركذلا سأر نم هجورذب لجرلا قجرف قاعناكلخادلا
 || مكح سحلب ام ىلا جر خت لام لمسغلا هيلع بجنال ةوهشلاو قذدلاب بلصلا نع هينم



 :[| اهدشم لاصفنا عمل 0 لما اهيلط تح ريهظتلا مكح ||
 فيكم هلققحتال مونلا ىف ىريام رثك او مونلاىف كلذ لبصحافاو :ردصنع || ٠

  اهيلع بجي مالت>الا تقو ةيقلتسم تناكول مهضءبلاق مث لسفلا اهيلع ب
 ثيح نءالا ديعب د ريغوهو اطايتحا لسقلا تيتدوملاع جورطلا لائحالل سلا

 ٍببص قجرغلا نكيملنا:جورُشلا مدعاما ملي اناليس لو اقدلز لا ذااهءامنا .

 لوب. نالبق لستخاو ٍتجاوا عماجولو )لمأآ يلف بب بصرف ناكنا دوعلا مدعوا, |
 ةغنح ىبا دنع اياث لسا: هيلع بجو ىنلا ؛ ةيش آر دنم ء ( جرخ مث ) ماني

 دجوف ناركسلا قافاواو ) ءانمدق دقو (فسويوبال امالخ هللامهجر دمتو || 7
 .اذكو) و)قافتالاب هيلع لسغالؤ ( اينمدجوناو) متنا فاك ) لسغلا نفاع ثم

 ىلاناديلع ىمنلاو ناركسل نيب و مأنلا ناي امهلوق ىلع قرغلاو ) هيلع ىلا 1 0

 : رك 3 دن 0-2 مونلا ىف ىلا ل نهظدقفو بيس نم ١ 0 ىذلاو

 ا هنعنال ' (نسزا

 .تقولجرلا نوكينا لمتحي لاقي نكل ةدحاو : ةعقب ىف عت يَ ليسد اههينمنال 1
 0-0 86 ةدعق 0 هينم 7 اسكنم 0 سأر وااكم لدع لازال

 ا يب را را ب

 لسن لاذااع ديقمهنا كالو اهلع لسغال هناىلع اوقفنا عاقوا

 نوداعف تءهوجواولاالتحالاك هل هنال لسغلا '
 ”لصوو حجرغلا

 للا هم , انف 0 2 3 5 !



00007 

4330 1 0 

 انلا ىف لأق ةياو ةياورلا رهاظوه ىلا عحدالا نالخ وهو ب "ل اهي |

 - بوجوا جراخلا جرقلا ىلا لخادلا جرقلا نم جورغلا طرتشي ةياوزلا رهاظ ىو
 1 جرفلا ىلا لخادلا جرغلانع جر لو هناكمَنَع اهنم لضفناول تب لسفلا

 1 جرخ م م تلسَدغا ىهتا حدالاوهو باصتلاىفو ابستهيلع لسغال جر اننا |

 3 , محا جرختدب تلمحت لوح ةلازمع هنال لسغلا ةداع اهمزلبال حولا ىن :ءاهنم |]
 || تحص لسغ ريغنم ىلصو ه 53 ذادش ا 1 0

4 

3 

 8 ل ركذو 0 باول ىهتشت ة ةريغص - 0 اغلا ان حجو 35 0
 || ريدلاوا لبةلاىف عبصالا لاخداب لسقلا بوجو ىو عبصالا,ةلازيمب ىهتشيال

 0 ةوهشاانال ةوهشلا ةبلغل عابسالا دصواذإ لبقلا ىق بحت ا لوالاو قالخ

 ْ 1 اهمدعل لا نود لا رالاوهو ب ببسلا قم ببسلا 0 ةيلاغ نيف

 | همواق او «ىأر «امدشلفاو ةوهشلا دوجول لسنا هيل 0 ارمشتنم ه 3 ناكنا |

 ١ 3 جوىلعالز و 000 هب ىنذلا مالحالا ةيبطلاوإ 1 ل متجا# 0

 وهذ لازتالا .بيتع هجوتاما باطتلانال لسغلا بجيال ة 1 قفئدلا
 ْ ضيملا ب ءموشسيلوللا عت نحل تجاساذا36 باطل ا

 يف ا 1 لسقو قاشتمالاو ضل للا ضن | ئارفاماو ص
 5 عيبا ل يعم را ايسلا سلو ندبلا "لج نم قا.شنتسالاو 1 لحن اف

 | د ةلس اشيتسالاو ةضوشملا ئفادشلاو كلامدنعو سائلا نمريثك |٠
 تالا ندبلا عج ريهطت 0 هنافاو رهطاف كج متكذاو لاغت 7 انل |

 ش0 يرومألانا ءوولا قالي : جراخ 5 ايكحوا ةقيتح هيلا 0

 0 ا 0 9 فرو يلا لمتسل : 0
 ٠ 00 2 9 م !ىنا 0



 ه0 1) ءالا قاضيا رْةن 0 0 9( ا را وأ :

 : علال لصيرلو أ اديلتم رعشاا ناكوا تح ندبلاو سأرلا نم ( رعشلا ءانئاو ذي
 1 م مكر ةفلاسبلا 1 0 آلا 0 0 زوج

 0 َِ ابا 7 ا 3 1 يار وذ 0 نم 0 نزال (لسرتشملا رعش

 . (اهرغشش لوصا ءالل لباذا لسغلاىف ) اهنعأ طقاس ىأ ) عَوُض عوطون ) هلسغا
 0 دشا# ِه يعانق هللاكوسزأي [تلقاحلا# ةلس ما ثدخ نم هريشو دعا ذأ ل

 : كلف كاسر لص قنا كيقكياماال .لاقفا ةنانكلا لسغ ىف هضقنافا ىمأر |[
 ةبانجلاو ةضرعلا م ناو رىفو نب .هطتف ءاملا كيلع نيضبفتم م تايثح
 5 تاك سانا ني ورعنإبا هللادب ءزنا ةشئاع غ ان هنأ مسه ىفو هرخا ىلا ال لاق

 : ءاسلارمأا ورع نبال افا نهسؤر نطق ن نلستغا اذا ءاننلا عأب ؛
 .نيكحدقا نهسور نقاحنا نه أب الفا نهس ور نضتنينا نلستغا اذا
 ا غرمان ديزاامو دحاو ءانا نم 0 هيلع هللا ىلص هللا لو سروألا 0

 ىدّؤم لون انال باتكلل ضاع 0 لاش الو تاغار ا ثلث ىس ًارىلع

 انلمعت هلوصاىىلا ار ارظن هب ليس لب هنم سنل رعسشلاو ندي لسع 0
 جرت ا ضد ءاسنلا أ حف لص الا 00 0 لاج هر قحف لاصتإلا يزن 6

 ا دكا ىلا ةالص فو اهيتاوذل 0 ا 0 ا
 كلاصنا بوجوف 03 طوشسم ىقو مدا تزواجنا و تئاوذلالسغ بيهنا | 2
 ١ اهبئاوذ لب اهيلع سنو ةيادهلا قو ياشملا قالتخااهصئاقعي عشرا هاما 0

 1 ير ثيدااَو زوك ذلا رصعلل تا 00 ْ

 5 هسا [يشقو دنع 3

 : زو براك نج مسا ا ٌءاتلا 0 4 رم



 ١  53 3 1لاف ا و ذك 0 7

 مب ط 1 ) 3 ِط م تقال هللا | لاكساو فاكتن !ٍ

 0 0 0 1 رقلا ظ

 /1 هذ اف تلاو 1 00 1 0 الو) ءالاا ْ

 0 0 ”هبيصيال نا ةقا 2 ا
 51 1 1511 1 ا ل تاس ا ارنا

 ا (2يف فلك كنداس 11 طبل

 0 عوفدم 2 0 نان و 0

 ْ نات لج 0 نيب و اه َق رف ا بلاغلا

 الا نم 0

 0 0 0 0 قح نها فلا 2 هلثالا
 شف ىلع ل ا عاججالاب لدفلا بجو هيلا



 1 كك دل نا 0 0 00 لس
 نا 6 هيلا رظنلان 4 ناكف م م ردوا ١

 ينم ل 4 0 نيب 0 0 بانى

 بحاص 0 3 هنن 0 فيطا ؟ 6 م 0 ةبات

 7 ا ال معالا وهو رثك وأ
 0 ا 0 تل 00 ةناعب وى مل 3 ناف 0

 م 2 : 2 ب 2 0 رى 3 5 ل : :

 ظ لستات ءاملاب احح ءاجدسالا ا بال( ( ضرف 0 لخادم
 : ىلع ىا ( هيلع نكي نول ىا 0 نوزندلا م ل



 (0غ)
 | 0و) باجل ىهو يمكح ةساجت هذ نال يئيتح ( باج هيتسالا موب ظ 1

 | ضارق + ودض ولا و لاسسقالا'ى) نيلجر او ندنلانم 4 ميادضالا ليلخت ْ ْ
 | اهاخدب ثح ( 5 هخوتفمرعع ( ةحوتةمريغ )لالخ الب ءاملا اهلتخدنال ( ىئطنم ٠ مياصالاكناكن أ ْ

 | دنع مانقتادقو ( دئس ) لاخلا ىا ( وهفةحنوتتن) ماسالا (تناكن او ) ةقلكألب هاثث أ
 أ ليو)دلطار غال ةرشيلاوانهيلعءاملا ع ةرشبلا كانتا !نالو ١ هانا انكو ) ١

 ا
 ا

 اولنفالا مالتسلا هيلع هلو قلوب لالا ىف فلكتلا ةيتمصل اضد؛ ( ضرفارعشلا ||
 ١ هيو لب 5 ا ا ولاعلاب كار ةارمشنلاا 0 مدا 3

 ا )لق نأ ل 2 لل هب سي هئدب نع ّىث ثقي ولو )لالشمألا

 ا 000 0 7 ؟سآرارد ودل الل 5 ئنثأ ٠ كلذ ناكولو 9 ١

 ٍ 0 اذهو 0 هع 7 ماظل ةجوريغ 0 علا هَحَْو ٍّظ ا

 : ايسأن) ندبلا نم ناك مضوعى أن مةعلواقانش تسالأ .الاواةضعضماةلرثى ا (اهكر يول ول

 ْ 00 ملكا لسغي وأ قششسي وا( نعمتي ( نعت ) كلذ( رك دمت ىلصف
 ١ لسغلا ةاسو ( هدبخ وقس هك مدعل الو الفن ناكناو و ,مدعل اضرق اًضرق ناك نا

 ْ حوت وه سأرلا حسم ءانثتسا ريغ نم ةولصلا ءوضوك( هياعءوضولا مدقبتا

 08 ل )الغلا هسأر مح عال هنآ نمل ىوراكل ةياورلا رهاظو
 م دعت [مهلسغىلا جات ثحب تار ىلعوأ ءاملا متنتسم ىئاماق ن -أكاذا هرحو

 رخاويالف ىرخلا ةىع اىهلس غلا جاتعال ثيحي حولوا رع ىلع ماقولاما كلذ
 | هوحتو ىنملاك ةيقيتملا و اهربغو ةبادهلاى انك امهلسُع

 ٍ راسو هس أر ىلع ءاملا بصي مث )ةساح ندب ىلع تدج ونآىا ( تتاكن أ هندب ن هاذ نع) :

 ىتلل تعضو ةنوعم تااقلاق سابعنإبا ثيدح- نم نيصيختلا فا ( امثالث ءب هدسحل
 أ لخدامث امههلاغق هندن ى.ثع بضق نوثت ةنزليسق الَسَع ٍلسو هملع هللا للص

 | ض رالا هلاعشل برع م لاشن هلدسغ مث هخرق ىلع اهب خرفافءانالا ىف هنيع

 ا خرفام هعارذاو هنجو لهو قدنتساو ضف اهلإ_غم اد.ىدش اعاداهكل دق

 ١ هيهد5 لتغخو ىحت مث ءداسج راس لتعم هنيفكك ”المتا تسال رى

 ١ ةمئالا نيعتكاق يصاا ديفكمث هدي ضفن وهو قلظناف هخ أ يزخاب وع هتلوانغا
 || هفسح باسو, هنعأرب عمم انثالث رس الا مث امالث نعالا هبكنن ىله ضيفب ىناؤلطا

 ( لبقو )



 سيخناولو ةيلعلي وعتلا ىئبنف ثيدحلا رهاظو اهريغو ةيادهلاو املا رهاظ || ١"
 ىحنب م)الفالاوةنسسلا لك ١ دقق ليغلاو موضولا ودق ثكمنا راج ءامف || "

 .عقتس دمايق ناك ( هياجر لس لديف لنغا ىدلا (ناكلا كافزع

 | (ليبملا تقو هللا ليتيسيال) نا (و)هوضولا مشتل (ةضالتأو

 ةغيبص صوصخلت فيسوب ىبانع ةياور ىفالا بجاوب سيلو ةنبب لبسُلا ف
 ميضوم يف لشعب ناو ) لسغلا ٍظفلب هناق موضولا الخ هبف اورهطا

 ةيما نيا يلغي ثيدحلو سللاوا لاستغالا لاح هروعلا دب لاّيحال ( ددجإ هاربال

 اذاف سإلاو مالا بحب ريتسيبح هللانا لاق سو هيلع هللاىلص ىتئلازا

 | كابر كانهو لييغلا نم هيلع ةبنقلا ىفو دوادوبا هاور سلف ىدحا لستتا
 لاجرلا نيب تناكنا ىتحي مرخ*وت ةأرملاو تسنسا وهام رات و هوار ناو معديال

 لغو هاوشب ةظن يف ناوهو نبا هرك ذو لاجرلا يد لجرلاك ءاسنلا ني ةأرلاو |".

 رهاظ قرفلاوراجتسإلاك سلو #«رخأتبالءوقلا ىفب ىتأيف #ةّرس ههئامو ٍصخخش ىلع

 رخالا لوس و ءوارناو هلوقب دي رانافىهتنا # روت لاجرلا نيبةأرماىفو# |
 ففشك يزا ربل لاقاك ةروعلا دي راناو مالك الفةرؤعلا ىوسام ةيئور ةرتسدهامو |
 رظانلا ىلع مئالاو هنودب هريهطتناكما مدعل مئأيال هرصعو هلسغا ماجا ىف زازا |
 مهلاوهو فلخ لسغالو مدقتاك رومأملا لعف ىلع مدقم ىهنملا كلرتنال ليم ريخف |

 يزازبلا لفمئاذلو هلجإل اهيلا هرظن زوجيالنم دنع ةروعلا فك ز وح الو |
 عضوملا ىف فيشكلا داراهناءايفخال لَم هنا ىنغفتسرلا نع :هلئسسملا كالت بقع
 ةواكتاىف فيثكلا زاوج فرك ذلي قم اوهو يزاْلالاق اًاطمال كالزلدعملا

 ةناعلا يلوا هرازا سمعا ريغصلا مالا تدنن ىف در لاف افالتخا ةنقلا ف

 مرتو لسلل درجت ا زوج لوقو هي سبأبال لبقو ةريسبلا ةدم زوجي ليقومأب
 ةلجان و ةريشعوا عرذا ةسو رادع اريغص تببلا ثاكاذإ ابْضبا عاملا هتجوز

 اغنلج هل تال اهلا هرظذ زوجالن م متع ليسغال ةروعلا فبسشك ىف ةزورضالف

 ىبانلا مالكن م( ذي. مالكب ملكتبالزا ) بدت ( و ) هوجو نانا قالخي ١
 | هنالف ءاعيللاو رك ذلانم هريغاماو ءوضولا ىف مدقت الث مانلا مالك نيغوا | 1

 1 نا تدل ا نيت وج ضرنا تو رت ويا ع

١ 

 ا ا رع ات



 نلاعد

 ر ١ 3 ولا دعب اهب فشنتي ةق 000 00 5

 .تانثلان لاعالااما

 را (لسغلا كدل 0 ةنادن . ماكنا ١

 جالا دارم اولا ا باوئلاوهو ىورخاو هن
 لكل موعالو ةلريسملا لبقنم مكحملانا ىلع ءاحأ ب ةداره: نودكلا

 ١ 5 0 0 3 1 3 م 0

- 0 1 

 رااوه دم دوضةلاناكام اال باوللاوهردتلا نا 11

 1 0 وهام قمل هلدككالف هيو وللا تافاذا ةضخدلا

 .٠ 0 ا ا



 باثن ةدايع تناك 5 هين رك دحوناف اس> ىلا دما دند

 كوزتلاو لاعفالاو تانكسلاو تاكر مار ئاس اكاه عما
 .اهلتلا

 باقعلاقحتسا ةيصعموا اهيلع بدنا هي رق اهب ىوننأف اسد دو
 امنا اهنال ريغ سإل ةدابع ىمه اولاَمف باّتع قاةصتساالو باو الفالاو

 ةقيف> رهاط لودشملا لكلا نال ىنعملا ةلوةءم ريغ ىلاعتهلل عرمشلا مك
 افا داستا هلدع تاخحا كو هلمنغ ةداعلاوا لقعلا ىذنس 5 ىش ا -

 ةعابطلا اهيضت#ت ىلا لاعفالا نه هتاذىف هضمي وأ ندبأ| لك 1 كف

 لاوحالا ضعب ىف هباحاو هوو ب وثلا سيلك نيسحتو ةفاظن ةناف ةداع

 هنروت ل ناو :دايع نوكي فب رتاا هب ىوتاذا ةروسلا تسمو توقلا ضان اهلت ١
 اهدوحو دار اع عباوت يكل ةقمفح هد وجوأ ةمك هب ةولصلاف ة هب ب رع 1

 | لقعلا هيضتقن ىعا ةروءلارتس لاشال لسفلاو ءوضولا "نك ادمف اهدوجو

 لبع كَ .ميوتسلال و .ةروعلا فش 37 35 ! ةداعلاو لمعلا نال ءوضولا قالخ َ

 ١١ لاخ ناكم وا ناظم هلل م تدب ىف ادركنم ناكول لوشن اال فيظن عضوم .

 || مزالةولصلا قرتسلان ا عم فشلا جمتسلال ةداعلاو لمعلاف دحا موه نم

 ا ةباق ليقناف ءاج الاب د كاذذااطرسش * تسلا ةينلا ناعما ةلاجلاهذهىف قافنال

 || هنديقتيف ءازجلا يرمي رخ لسغلاب مالا نوكوشوتيثلا طاَّرِسا لعل دب امءوش
 ىلاعت هلوق هريظن ناكو ةولصلا ىلا مايقلا لجال ءاضعءالا هذهاواسغا لبق

 || ةرافكلا هذه ةيثب ري رخأا طرتشي ثيح ةيالاةبقر رب رصف ءاطخ انموم لتق نمو
 هدوجو 0 1 رسشريغالة:سمايكح ناكاهف ام اذهانلةانه اذكف

 اذا لبق اذا اكناكو اذه 0 اعاججا ةعجلا هيل . نوكينا ىلا طرتاسشبا

 نوكل ماليال انينةمهيلع لخدو رخا ىمال نيزتوأ. ,هناف نيف ريمالا ىلع تلخ
 نيزتلا نوكينا دوعن سنلو لصحدقو ةئيزاب هيلع لوخدلا دوصقل
 لسغ ةولصلا طرنش نا ىلع مهل ليلدال نا لصاحلافريغ سبل لوخدلا لح

 هللا اوديعيلالا و ماامو ىلاعت هل ب 6-0 0 ا 0 ا داع

 اد نا سيافنال رنا نينو ا نيد ق ةرغلا 3 0 لل

 ةب ألاف سبل هلا هيلع درب و اولاقام ىلع ةدنلا تطرمشف بلاغ



 : ٌلعف وهو ها 5

 نخاا 0 1 م 0 كدولا كالا 7 .

 هس هلياو ةدامع وه الغاط رششلا 50 3 نمل هال :

 !الا ةينلا ريغب لسغلاو ءوضولا ىزح و ةصالخلاىف لاف باظم
 ىلا هن يم ىذلا ءوضولاوه سل ةيئلا ريسغب ءوضولانا ىلا عضا 0ك قى لعتلا

 اانياصصانمنومدقتملا لاق اذكهو ةئسلا فلا أطخ اوءاسا ْ ضع
 ١ 0 دجا 5 رق ب ابرومألا ءوضولا 5 [يتم

 ْ 0 1 لاستغالا 2 و ووش ققدلا دو و ىلع 9

 لاو دنع هللا م 57 0 ١
 0 اذا لوس وثب مسو هيلع هللا ىلص :

 الو رلدزلا حشا 3 00 بوتولل



 1 هنح هارد نر 1 ا نع
 ا قيال بوجولا حسنا ذا تود ناكثاؤ م ذل ذل تيد

 ' نمو مالسلا هيلع هلؤقوهو باصصتسالا ىلع لإلدلا لد: دقن هنا الا اضيا بدن
 ا 5 ل دنع 00 0 3 داو 10000

 0 0و ير اهلنا 0 مدقن : دقو اهل ايلا عملا هنا

 امو عامجالل ةمجلا ىلع اسايقناضيا بحتسم ( ةفرع) لس وهو ثلاثلا انك

 ا ةقرخموا لستم ناكهن: 17 نيسيعلا او اتسم ناك" مالسسلا مب ةنلع هنا اور

 ١ يحسم ( مارحالا دنع ) لسةلاوهو عبارلا كلذك )و( ىوونلا هلاق فيعضو |
 لدستغاو هلالهال درجم مالساا هيلع هنا هئ_سدو ىذموبلا ىوراه اهاو:

 ٠ نب نيداا لاك را هلق را_يصتسالا مزاللاف ةيظاوملا مزلتاسمال لاح هع

 لوخدو: هفاد رع قوفوو: كم .لوؤخدل لاسغلا هب ودثملا ”لاستغالا نمو

 ٍإ نويوملل ,اهاراذاردقلا ”هلمللو فالحل ةهيبشل ةماسهلاو .تيألا نسم نيمو هك

 لاسغ ىنكي وءانج نكي لو مسا اذا'رفاكلاو. نبا علب اذا ىبصلاو ىقأ

 . (اهنم دحاوو ١ ضيحو عاج ىضرغل كاك اعتجا اذا ةمطاوب ديعاا دخ 7
 هورك ذاذكها ( تيملا لسع وهو:) ةنافكل | نع ( مكاو) سشع دحالا نم ىا

 هن فلك ٠ نم تاذ'' 0 4 للا هنأل تل نم ينااكوسعو م 1

 ١ مالو نابض نإ ثبدحن نم نصيب ادب ردسلاو و هل .واسغا 0 :

 ْ وملون اهب خ رمصدقو ض رف هنا 0-00 رماقلا اوان ع ضرألا ْ

- 



 )ه0

 لسغاايهتراهطو تاناويملا راس اكتوملاي تلح هسا هريغو ىتاجرجلالاقو
 سحشنال لسغلادعب اهيف عقو واواهيف هتودّسبلا سعاي اذلو هتماركل ةصاخ |

 ىيورسلا لاق ثدحلا الخ هتالص عدنال هب ىلصو هلسغ لبق ديم لجولو

 ( اهنمدحاوو ) رهظالاوهو ةماعلا لوق وه ىناجرملا لوقو ةيادهلا حرمش ىف
 ( هرك ذ اذكه ) مدقتدقو ( رقاكلا لسغوهو بحسم ) لاستغالا نم ىا
 (دحرش ىف ىسخرسلا َةَمالا سكش ) نكيملوا ابنج ناك اذا اب ديتمرنَع اًتلطم
 هيلع بح هنا متكلا مسامث بنجا اذا رفاكلانا طيحلا ف ركذو ) طولا
 ضيحلا ىنالدع ثدحلا ةؤص ءاميك همالسا دعب هيقان فص ةياتلانال ( لسغاا

 اهلك لوصفلا ف لسغلا بوجو طوحالا ناكغضاو لاو نكل مدةنام ىلع

 تءاشّواو تلستغا تءاتناف ضرحلا اهكردامت ةأرملا تبتجا نا ب عورف *
 بتلاو* رايخلا,ىهف تعموجو |تلتحا اذا ضُئالا اذكو##رهطت ىتح#ترخا
 هلها دواعب و مانبنا بنج سأيالو#مئأبال ةولصلا تقو ىلا كاستغالا رخا اذا

 قوطي سو هيلع ىلصوىبتلا ناك هنع هللاىضر سنا لاق أضوت. وا لستغي نا لبق
 ةدواعملا دازا نا ءوضولا بحسن نكلو هيلع قفتم دحاو لسغي هنااسذىلع

 هياعّتل|ىلص هللا لوسر لاق لاق هنع هللاىذر ىرذلا ديعسىبا نع طنا هنال
 . هيلع قغتم ءوضو امهنيب أضوتيلف دوعينا دارا مث هلها ىدحا ىتا اذا ملسو

 ةشكاع تااق تلاق ةذاعم نع دحاو ءانا نم ةأرملاو لجرلا لستغيْنا سأنالو

 ةئن و ىتبب دحاو ءانانم ميسو هيلع هللا ىبص هللا لوسسرؤ انا لستغا تنك

 لكالا نزولا هركتو ميسم هاور ناينج امه تااق ىل عد ىل عد لوقاف ىترذانيف

 اذا هأقو همدب لس نا بحس نادصام لاقو هافو هندب لسسغ لاه برثلاو
 هللا لوسر ناكح ةشئاع تلاقو هب سأيالف هكرتْناو برشي وا لك أبنا دارا

 ةولصلل هّنوْضو ًأاضوت ماني وا لك ابنا داراف ابنج ناك اذا سو هيلع هللا ىلص

 هيلع هلوقأ ( نآرتلا ةءارقءاسفنلاو ضئاملاو بنل زوجالو ) هيلع قفتم
 نع هجاهنباو ىذمزتلا هاور نارقلا نم انش بنملاالو ضئاملا أرفتال مالساا
 هللا لو سر ناك هنع هللا ىذر ىلع نع هعب رالا نانسىفو امهنع هللا ىضر رعنإا

 لاق هبانلا سنا ”ىث ةءارتلانع هركحلال لاقوا هبعحلال سو هيلع هللا لص
 , نك ذو هيلا نودام ةآرد ز وحب ىواسطلا لاقو بأ نسح ثيدح ىذمزتلا
 لاق [ذلفرتك الا هلع ناو هللادج-ر هغينح ىبا نع ةعامنبا ةياور هنا ىدهازلا

 / زوال ىجركلا لوق ىلعاماو ( ةمات هيآ) أرقننا زوال ( نعي ) فنصملا
 ا وحب د م كح ع عج عج عج ججو

 4 ةءايق )



 | قلك ١ يحاصر طابعللا نحلاص هراتخا 5 ١

 نآر 2ان م اًمنسش 0 دي 2 0 ١

 ا انثلا هعسسو ىلع م .را نينا هلاوس ةءارق 9 0 نم 7

 ' ىلاعتن اق اًراق فرم هن دشرال هنالف ةبالا نوداماما ( زو ) نارتلا
 فعال امك تارّقلا بنا 3 نأ مالسلا هيلع لاقاك نآرقلا نم 7

 انواَم هيديالا انك 0 هب 1 ل

 00 و ةولصلا 0 حفلا ل 1 ا

 ا 00-0 6١-0 اهلمتحم ل تادنلاب 5 نال نارغب --- هنالق ها :هلاو

 0 امص[ هدم ماكو كيال تو: :ءلا 0 اره( ا

 ةريقف ءانثلاو ءاعدلا دصق ىلع هركبال نارقلانا مدقت هنا ىلبع ترقب 0

 هللا ىضر بعك نإ ىبازع ىورامل( هر (هركي هنا ) ةذاش ةياور ( دن عو )
 هرخآىل تيده نيك ىتدها مهللاو هرخآىلا كايعت :تسئانا مهللا تدل 1

 هللا ديعلاقو نيتروسلا امهث وع قارعلا هاو هينالاف هرأ ا تا رووكم |
 0 جيورسلا 0 ع د نيزروسلاب تنقل نمد

 0 ةولصلا 3 ا 3 0 هنال 0 لان )ءاسفتل

 . ءالكوهنم ( ميلعتلا ) هركبال ( آذكو ) ىلاعت هللاءاشين 0 ىل
 لوك ىلعو نيتلك لك نيد عطقلا عمتلك ةلكىا (افرحافرح ) ( م هريغو

 راجل كضاو ةنيصالاو !مهناب 1 يفصت ةيارفصيا 000 1



 00 ل دنع 0 6 َُح وللاوأ ةغ ةفصتلاو نا رتلا

 مال بوتكملا سم هوزكملا لق اذلو نارقلا سم هيف سبل هنال دمحم
 ءال ناكناف لصفبنا ىتيشرو يثاتر ملا مامالا ه رك ذ ضايبلا .

 سو ىف لوب دخوب هدب نيبو اهدي لوح ام اهيلع عضو اب

 ٌوتكللا سل نا هنال دمت لوقبفالاو باتكلاالو بوتكملا

 ع ىهو ا 0000 ىلإ هب هضعب 0 . كويحتر شى

 هاا وه ةءادهلا ىف لاق هنسمالو هن ذخالاز زوجال ز رشم ىفالغاا

 مللت راص هنال هبالصتم ع نوكيامال ايفاجتمنوكياع الغلا نا
 ١ ضراسعت ْدَه نيلوتلا عصا هيلع ىذلا داجلا وه قالغلاو
 مجدل ىف ناريتعم اماما ضراعتاذا هنا حياشلانع هانذخا

 مصار !لاقنم لوش ذخالاف' ذك ححدالا رخآلا لاقواذك ملا

 2 هلي اع ححدالاو دسافلا هلباقم جدلا نال حمالا لاق نم لو
 ا ماه . ءاماو م هبالخ 1 ل جا نا ديلا

1 



 ا .انضماشم 0 َُظ ماو لئاحلا 5 0 1
 هراتخااه نيساع خاام يسسام اذهو ىهتنا هر ا هنا ىلع م مهتءاعو م 59 دان ىا

 ضع هه ركحو )زرتشملا.داملا قع السضصتتم ا قياما عع

 هراتخاام نسا وهو ميعفااوه مكلاي سم ا و ةبادهلا بحاص

 الو سالى( وانا ) زرعشملا دلجلاك ل صالا لث احلا عم زاوجلا مدع

 ضرالا ىلع ساجالا فلحولو زوال هيلع دعم و ةساح ىلع هك طش

 نيب وزرسشملا دللا سمئيب رهظد نكلو ثنح ا ءانوع
 ةغلالو افرع اسس ىعال مكلاب ذخالاو سلا ع :ونملا نا وهو قرف مكلأب
 ىالحيو هي دعنا ةدشل نآزةللاسم ىعسل هناق زرمشملا دجلاب دخلا ف

 هوو رصح ريغ نم هيا ىلع ساج نم ى 0 قرعلان ف ضرالا ىلع س

 جوللاو ؛ تيكا 2 نا ا عيلخلا 2 1 3 ( ضرالا ىلع

 اذه راع هلا 0 نار هلأ ظذحا ا مارد هنأ :

 ريغصلا عاجلا ىف مال الار رك ذامنع مج ايزرتحاو ىهتتا م

 ىلاعت هللا مالك هيلع حولو | فصتم هيلا عفدن ناي ىبصلا يات هك نك انا ده

 ماجا مالك نال هلبقامب هل قلعنال( ةهعقدب . وهمكب ذخأ, نا طوح ”الاو) صخ

 ىال هيلا حوالاوا فعصملا غلابلا عف در كيال هنا ىضلااوهو هيلا عوذدل
 ىبضلا نا عقدلا لجال ناكءاوس هبكح مدقت دق مكلانس ملا نا همدعو عف نس

 ا 0 و ندصحللاضبا : ١ 27 ١ ٠

 ٍ هركيال هناحصالاو ايقدتع فاو اانا نك اكو ةصالخ قب

 نارعال انساه ىعسنال هنا هللا هجر ةفيتح ىلا لوق هحوو ىهتا ؛ ةقيتحىل

 هقوف بكروا ىف“ هيفاجرخ 00 ناكف را 0 هلم هيف

 ارش نارقلا نال نا رقا نال فيلا دخادلا دجال ةداي 5 ٠ ا



 11ه و 0 ا نارا 57

 00 00 نر تا 3 نس ها ناذلاز 2

 هايل ةءارذلاو سملا هل زوجنال ) هنا عاكتتلاو ىهتنا هب نبال |
 رولا 50 كو اعاجلا كثدلملاك الاوزالال انو ىزحتال

 ا بنجلاو 0 0 قف لاق ( ب بنبأ

 و هلؤعفأ ىفن هنو ةصالخلا ناس 0 ناو معينا ال

 لاميتا ن ليسا اركلا مدعىلا ريشثملا ىواحطل |لوكب قش هنا

 و مظغتلا بجاووهو تاغ 359 نيءفرغ صضعل ةةه

 الام ىلا كبس ريا عد مالسلا هيلع لاقو .مرحلا بلغ عرلاو مرا
 ارو ا قا ا زو لاف لوق د داسف 0

 .تانالاك لاعت هللامالك 0 ا اكول و

 هلىجبش برشلااو لكالا بنجلا دازا اذا او )
 : د

 :و هدي باصا|ماذك و ليعتسم هرّوسانال لس ريغ نف ه نا و
 ورمشلا ىلع لوك أملا لجو هب ةيمكحلا ةساحتلا ةلازال هوركنم ||
 رغفلا ثروي هنا 0 دوا والاول: كو

 ةقال) ىلاغت اتوا 0 ىت هنق 0

 هيفامناك واوا , فكلا 000 هصق ف لعج 2



 ا هيلا كالا 0 روهسل 0

 1 انا كبد نهار ىلا ريبكلا حرا قا

 روبل لوخدلا مهلرو2 0 9 لادلا 0 ناس ثش ةريسج ىف

 عم ىلع ليبس ىراعالا ابنحبالو لات هلوق ق.هلدجتالو هاني ورام هيلع هل
 وي هاك لير دوي امال اد وتم وك لاما و ىراكش متئاو ةولضلاعضاوماو وب

 ىرباعالا ف ق ةغلاخملا موهفعو لصالا قالخ وهو هي هيلع ليادال نام عسضاوملا

 0 ىاتنلو يلا ببسو فيك ةعج نسا اندنعف هيك فىاتع هنال اليلد عصلال ليبس

 | رضناع دوايإ رشو اهامط 0 ناذح ىلادعما ىساستو الا

 0 2 مهب م مهدحا 1 1 ا ايراولمالف ا :

 ةءاااملا سفن بيسلان ا معف ةيالا تاز ديعا|اه نودع متناو نودبعت

 ريغ اهنج مكتوك لاح ةوا_لا اوب رقنال نعملاو هنعىهني تح اهعضومالا
 نإ رفاسم ىاليدس ىرب اعوكت وكل احالا اولستغت تح لاوجالا نم لاح ىف نيلسنِغم

 : هلوشب 7 0 لاح 0 ةفاحاب ع يهتلا نم 1 3

 ' ثيدحلاوةلالدلا 0 تا 2 0 نبالاق لجلب 5 0 1
 ١ دصعلا ف لتحا اذاو) هموبعب لمعلا بجوق مويعلا ليس لع عنا |
 ١ ساحب قاخناو ) ةرورضلا مدعل هريسغوا صلنم ( فخم ملاذا جورتطل مهنب .

 ٠ (ًارتعالو ىلصيال ) نكل (و) تاروظ لا حبت تارورمضلا نافةرورسذال( رهتلاعم . ْ
 هم بارتلا يدمر * عوض 3 كد: ةرو يضل

 أ ىو امرحالا 0
 0 راقلاوع هب س اال سو ارك وو ْ

 قو ها نايات 0 م دحا ماسجلا د رسولا



 ! يردوا أها راق را ةءارقلاب هتوص عقرب ناب
 كلا اذه ةيغب ىأبسو كلذب هتوص عفرزاو ليلهتلاو محوستلاب ي ضأنألو
 م 13 ىلاعت هللاءاش نا ةءارقلا ىلع مالكا

 ا /#* ميلاىف لصف 2# '

 وهل مهناو دجصحلا ىف مالتحالا ةلئسسمنم مدقتام ةبسانل هرك ذ
 | ىف وهو لسغلاو ءوضولا ذل اهنال هيلع هاما ثحب مدشبنا

 هلا هل لاقف سو هيلع هللا ىلص ىبنلا ريخاف ةبانجلا هبصتو هل لباىف بزعي
 ثب هسعلق هدجواذاف نيتس رشع ءاملا دج مل ناو مسسملا ءوضو ببطلا

 8 0 باقدو 0 ثتيدح لاقو 0 دوادوبا

 : لو داشسالا 0 0 لاقو 0 ةنع كا ْ

 دإ ىم هي هيف ملكتم ناتع ىزوجلا نا لوقو تاقن' مهلك هلاجر ىنطقرادلا
 2و 1 مآ

 0 ا 0 هيلع هنا هنا رمسابن راع 9 ةرو

 0 2 بتنا عزنلو طف 0 ل ضرغفلا نا

 ىلع معلا ةفص أ ( هتروصو ) كار ثتلثهنا عزنلو نيفكلاو

 .ضرالا سنج نم وهام ىلعوا ضرالا ىبع هيدي برمضينا ) نوتسنملا 1
 ا هبال ليام هندي ىناج برضيناب ( امهضفتيف ) ىلاعت هللاءاشنا ىتأس

 قاثاو 5 3 ليقف ينسوا ةرع) طل



 بعت مثلابعؤتسم (ههجو امهبرعسع ,) .ازنل : 21

 ساور نم م اى ىرمسدلاو تسال 6 "او _

 ا نطاب ا 0س ماب -- مل قهرا ىلإ مناط ْ س

 لعق مث ىنعلا هدب ماهنا رات لع 0 هماهبا ٠ نطانرعو 51

 ظفاحلاق طوحالاهنا ءاهّمفلا داز نع القان ةيافكلا ف اذككالذك ىر
 ركحذام طوحالا نكل زوج عباصالاو فكلا لكب محسسوا ىز

 زوج الاكزوج الن يعبصاوا عيصاي محسولو ةفصلا نم انرك ذاع فاز
 ىحموتلا ةلجج نم ذي رمضلامث عباصا ثلث ”ىرجياهلقاو سأرلاو فان
 ماهالا دو هلا ركذ انكزوال ثدحا هدو امهي 2 نا لبق هيد

 معلا ضءبىنادعف هرخاىلا هحوال ب رك م 5 | ثيدحلا هللا 5 9 3

 ءوضولا لالخ ثندحلا ل_ظطحولاك راصو لكلا ض5 هضويف للكل

 ءوضولال ءام ىلع 2 نك زو 0 نك 0 م . 0 ١

 ركاظو 2 دنع ( سس َّىأ 0 مال قر 5 0

 هعمل ( اليلق انش كرتوا ىح انءاهحا نع ) ةرهاظلا ةباورلا ىا ( ةناور

 دابز نب ( نسما نسملا ىورو ) ءوضولا اك معلا (هن رجال م ا عضأ هند )

 طف ةفش>ىبا نع نسحلا ةياور نا بتكلا ةماعؤروك ذملا ( نادك ْ

 نموا هجولا نم 0 0 لقا 4 وأى ب بجاوب سل ؛ سد 0 ءاسالانا

 اكط رسب سد تاحوسملا ىف باعت_تالاثال مهتاا (هدحم) نحي) مسمي : ند

 : 0 0 دانناو ومع ا ردق ك0 مظنو 5 ةلئاو سأرلا

 ده ١ 0 تلا نعوتسق 0 ةباوران ذخ هل طا ء
 هبق لاو ناعياساألاو ه رعت دنع لسغلا م اوم ماه ةئكلا عمم ناك ناو : 1

 اهطورشو هسفن هةفصال ةلطورشو رغأا كلذ ةعص هيق ىعاوب 1 هريسغ ع ماه ماق

 ةرورضلا مدععم لسغلا هن طقس لب لسا ماشا هنا فلل 2

 انباوصا نع ىكحام ىلع طرشش :راذعلا محسمو ةبافكلا ىف لاقو :يئادتبا
 زوالا قوف' نيم حاجا تحن ا وا لا كَ
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 قعد هلا ا 7 , ءرمصالا حسم الب هي ةيفك رهظ كرتوا 7-1 و ١

 ' زك ذام ىلع ءاش نوكمناو صملا دا رمنم رهاظلاووهو باعيتسمالا طارغشا

 مشموممس# ) مت اذا ( نيقفرلا نم نيدبلا خ وطقم ) ونه ( نمو ) قسودتإلا
 ىبظعنم لك ةباهن قفرلاذا قذرملا نم هنال دضعلا مظغ ىرطوهو ( عطقلا

 "مهلا ظربش ى ا ( هطرش اماو ) هل_سغ بي و ضولا قو دضعلاو دعاسلا |
 نع فلخما لوقت وهو هللا هجر رفا انالخ .اندنع ( اهذودب زوجيال شلاق )

 ثمحنم ةينلا ىلع هلالد علا نابانقرو نحو هقفصوؤ هقلاح الو ءوضولا

 لطننم ”ىذباهةمعرمشلا ءاعسالا ىف ريتعينا: لبصالاو دصقلا نع ”ىذب هناف قعملا |[
 ناب و ةيئلاوه كلذو ندصفلا قعم نم هنع ياهي مهلا يتلا بف ىناعملا ا

 ولف دصلابالا ريهطتلا ريصيالف ريهطتال قلخ هنا. ثيحنم ءللطك,سنل بازقلا |!
 ْ رينهطتلاونيمملام امص نوكيالر غلا علمت دصقوا هيديو هسهجو ,بارتلا بناصا |

 نييعت طزسسشلالو ةراهطلانالا محدنالوالاج هنم ممن ة ةروصقم ةي ركاوا اعلطم |
 . || طرتشي هنا ىزارلاركب وبا هلاقامل افالخ مع تلا ىف اهوحتو ةباتحلاوا ثدححلا هنوك |

 ]| نامدقتام مدكلا هو نيعتلالا ريغ الف ةدحاو ةفصب لكلل معتلازال كلذ |
 رةتفالف لكلا ىف خبو دقو هرخاىلا ةدوصمم» ديل ةراهط هعوقو دوصتتلا |
 " جباتحا نم نظ ىتا( هنظ ىلع بلغاذا) ط رمش (ها1بلط اذكو ) نييعتلا ىلا |!
 اود ف ىلاعت هلوتل ( ءام) هيف وه ىذلا ناكملاؤ( كانهنا ) ةراهطلا ىلا |
 هنظقع بلغنذ قةصملاك بلاهلاو طرسثلا ىلع نادجولا مدع فظع ءام |[

 مدعي دوجولا نظ ةبلغ لوزت ىتح مهلا هلز وج الف هل دجاولاك وهف ءاملا دوجو : ١
 ناكوا ) هام كانه نا هنظىلع بلغاذا بلطلا طريستنف بلطاا دعب دوجنؤلا |
 (هب ريخار ريخاو )وه هنا ىلع بلغي ل ناو اههيف بلاغ ءاملا دوجونال ( تانا .تانارتعلا ف ||

 ءإلل( بلطلابجو ) ةثلثلا رومالا هذه نم ءىش لص> يح دوجوعمنا ءانابىا |!

 ةئامعب رأى 0 ةئامثلُث ىهو ولع ردق اراسيوو اني هباطيف ( عاجالاب )

 نازكلاىف 2 اعيجج مهب وا هتققر تراسنا:ةصاخ هن اها

 نم هنال بلطلا مزلب تح نظلا بلغ نم هسعم الف الو الد _عافاكم نوكي
 ( مطلع بلغيمل اذا اذاأئذ ( همادعو ب ل بوحوق ( , ( ىالختااءاو ) تانايدلا

 | تانا رملاال ( تاول تاولفلا ىف ناكوا ) مزلم هريخ نمت ( هب رب لو ) ءام كامهنا
 ١ مدع مق نسال تاولفلا ىف نوكلاذا واولا بجاولو واب محسنلا ق عقو اذكه

 م 3 و ( بلغ )
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 ' لبلد لصفر ناو. ا هلا زوجيالو تالطااب
 1 |  نلطام دعبالا دجواف لاشنالو ءام اودكضإف لاتيتلو

 ْ هللا ىلع اقلطادق دجوامو دو ظذا نال ةريدخالا دي
 . ةلاصسا عم دهع نم. يهزتك ال اندجوافو اوباص هاندحجو

 نظلاةبلغ دنع (ءاملا مدخب) .لدع (ناسذناريخاؤلو )لجو نع

 ' مازلالا لوعشل تانايدلا ةح لدعلا دحاول اريخنال (ىالخالي معتلا]

 لصاخلف هلا لامن نع ربح هطرش وح اذكو)
 زيعلاوهو زقيسلاوءار ١ هاظ هنوكو ديعصلاو. جمبملاو ة ةين

 نآل هع ”ىزحع "ةعلاو مالسسالا مهضعب ةازوا نك :

 عسنملازبغنم م روصتنال ىهو الاع ةدوضقللا قيرتا ةبوعو دع ١

 . متك ناو ىلاعت هلوق ناف اههتلالدو ةيآالا ٌةرابع اطرمش :ريعلا نوك تع:
 هلثماماونافر اذعالاة يع ىلغ ةئلالدب و طرشش ض ,رااتا ىلع ةترابعب

 ديت هللادب :بامدلا ست ةرتيمكا تلا كب هلع عوفدملا

 د 3 يل هل جاببال تان 0 طا 500 د

 : اين 0 ركل 0 0 ايم لي

 0 ةحارجال قدلا: عضوملا لدغ تبخنالو ١ مع هودجولا نب م ا

 .ىفاشلا بعلو وما رجلا لجال مهنلا عم ءاملا لامحتساب ررغضتنال ن

 ٍْ 2 اللا ع روزا هال 0 3 كا 1:

 ا



 ع 0 0 ب يا ب م

 ىا 0 ريك او) ةحارج هنوضو ءاضعاوأ هندنإ «لسنقا ل

 -ه حسم و جدتك ) عضولا ( لي هنآف حت ) هوضولا
 ١ ىلع معسل , .رمضي ناك ناو علا ح ورلا ىا( هرضيملا هرضنملا

 م 00 نا 'ىأنام ىلع ةياصصعلا قوذ 2 و ةباصصمعب اهدشر

 َ 4 ٠ د ١ ّىح ددعلا ثيح نم ريتعأ ليق ءوضولا ءانضعا ىف ا

 رم 1 ناك ءاوس مييعتلا هلا جان هيلجر ىف ن كلو هن هن ذب و ةهيحوو :

 25 اا لي اي 0( هحي رجلا

 ضل 0 ا قرات 5 7 0 ع

 درتلا هلتشنا لستغانإ ) ةكختاا ذي رصلا نع هنظ ةيلغب

 ققحن نا نال امهناف امهل امالخ ( هللادجر ةةيتحىبا دنع
 هلو تااغ رمدملا ف راحلا ءاملا رمست نال ريتعت الف ردات رمصلا ىف

 | و ةقيتللا ضراعبال بااغلا نال تلاغااوه هيف ءاملا دوجو نوك
 : ءنسعت قةحن ىف مالكلا نال ابلاغ رسصملا ىف راملا ءاملا رسيتنع

 '| ملل حايبال انحياثم لاق ىواتفلاؤو هته ,ىلعو هيلع هتردق
 ب للعتي و لخدي نا هتكون ج وركلا دعب ىطعي ماخلا رجانال انراه
 ء ناعكلا طرشب حابب امتاوهو ريغلا لام ىالثا هيف لوقا ةرمسعلاب

 ةاوه ىذلا ناسللاب نمطال ضرعلا ضب رعت هيفو دجوتملو هبالا عفدنتال
 لا 0 تلغ هينا نام: لاف 0 قالنيلا نعطن نع.

 8 جايالارد هلي هناي لل دراما كك ْ
 اعلاف هلوق ىلع ىوتفلا ءالعلا لعجام مالو هركف دساافو هرظذ
 اما دل ا لوقك ةياور 0 كسلا 0 وهو



 2 نك 7 الطمال نك 2 0 هازوي) ىرغا 0
 قرعيام لبلاشال لبم لشيلو 7 لاقاكاو ةفاسلا ف ظ

 . نالاق هنأ اكذ نع , ليلا نوع نال 1 راو اك نإ 0

 ْ ناك ١ اذا معنا هل زوجي 6-2 لقاوا لبم وحن

 جورخ 0 ناوزوال كا نم لقا 0 نين ذا 0 3 هل ناك. ذا

 نع ةداب لاى ”ىثالو ليم ءاملا نيب و هني. ناك اذا مشينا ميقلل زوجيالو تقولا

 وهو نيليم ردق ىلع ءاملا ناك اذا زوجيهلا دينغو فسونىباو ةغيتحوا
 داوسلاوارسصملانم ميلا ج رخ اذا جركل نعو لضفلا نب دج هيلا انراوغلا

 تبن ردوهذ ءاملا لها هنوص معا - عضوم ىف ناك نا ( 5

 تاو ناك 1 ا 0 ذخا هب فاديإ وهف ع

 محم ثري 0 ا 1 هريسفت ىف ليَقَو تاب

 نح وهو معلا هلزؤدحي ديعب وهف هرمصب نع بيغأو :هلفاثلا بهذت :

 ف قرفالو لاوقالا عيمج ىلع ( محمر غل زعم رشا ثا“ )ليملاىا(وهو) وهو) ةريخذلا ف اذك اد

 ببسأانال(ح ورذادعب انجاب رقااوارمدملانم ب رخءاوس)بتخلاو ثدحلا ني
 تدلل مدقتإ نيب كلذف َق ةرذالو مدقتاف ىلع « ةراسهطلابالا لت الام ةدارا وم

 هلزاه هتردق تلاؤئح هلمعاتسي ف ءاملا لامعتسا ىلع ارداق ناكولّتح هرخأتوا

 نريع تح رثكي ملف ةئالثل !ءاشالادحا ىلع تملا تقو ارداق ثناملا ناكولاكرعتلا
 ها رابع 0 2 0 مابا ىلع مبا ركل هاج امج



 عد2)

 | اهالصولا ةولصلا تلتتقوىفىا ( تقولاىف)ءامهعمنا( ركاذت م ىصو منو
 | (فسو.يالاةالخدمتو ةقينج ىبادتع ) ةولبصلا كلتةداعا همزلمالىا (دعبملا
 | ءاللةئظم رفايملا عاتمتاف رضقمو ءامل بجاو هنال اهتداغا:هعزلب لوقب هناق

 | اناي رع ىلصو هيسسنف بوث هلجرؤ ناكولاك راصؤ هباط:نا هيلع ناكفاابلاغ

 | فبلكتال هنا امهلو زوجال ثيح موصلاب رفكو اهيسنف ةبقر رفكملا كلم وا
 | مهلا عنمءامل ةتظم لحرلا نوك ةبلغ مسنالو نايسنلا عم معالو معالب ةردقالي
 | برشلازيغ قجىف دوقةموسهو بربشلا ةرورسضل هام لجو ه اع: بلاغلا لي

 25| نأ لبق ٍدَه هنا ىلع ةعتمالا رئاس عم هعضوإ دعم هلحر ناف بوثلا الخ
 قالا ىلع اهنا ليق ريفكتلا هلثسم اذكو اضبا قالخلا ىلع وللا ةلث سم

 | ضرعول تح كلما ةرافكللا ف دوجولانم دارملازا قافتالا ريدقت ىبع قرغلاو
 نتج ةردقلا انه دوجولاب دارملاو موصلاب رفكي و لبق الن اهل ناك بقر هيلع |]
 ابنهف ىنالخلاو اقزتفاف.ةردقلا تلاَز ناسنلاب و رهتلا هل رح ملءاملا هيلع نضرعول |

 | زاجاجبالوهو.ه ارغب هريغ هعضو ولف*:سماب هريغ هعضووا هسفنب ءاملا عضو اذا !

 | ءاملا ناك ولو اضرا ىالخلا ىلع هنا لوصالا ةباور ريغ ده نعو اقافتا همت
 _ [| هيوكرم فاك ١ مدقموا هيدب نيب اعوضوموا هقنع ىلع اعلع+وا هرهظىلع ءاناىف

 | قئابس وهو همدعمىف ناكولام الخ اءاججا دمعت ن4 ل قئاسوهو هزختوعوا: |[
 ءاملانا نظولو يفالحلا ىلع هناف داق وهو امهدحاىفوا بكار وهو هرخئمىفوا ||

 | هلحريف ءالل ىسانلا ( ركهذتناو): ةصالخلا ىف اذك عامجالاب همت نحي ملىنؤ دق: |إ
 | فلاجماذه( اعيجج مهلوقىف دعب ل.تقولا جورخ دعب )ءامدع٠تا ىنصومعدقو

 ' ظ 0 1| اهم دعو تقولاف هرك ذتنا اهريغو ةيادهلاؤركحهذا الإ
 | (هازجا,) ءام َكانهنا نظيالو ( لعبال وهو هنم بي رق ءاملاو.ىلصو-): رفاسملا

 | نيام قيقسويىلا نوو هب اسود مب بتجوا رهذ طش ملح ناكول انكو لضفامر |
 | لا فتو (كاسوتل لبق مها هازوبجتال ءام هقيفر عم ناكاناو ٠) تاكياود
 | لاسمث ىلصف لاسنا لبق. ميناو هيطعن ) هلاساذا ( هنا هنلخ بلاغ ناك اذا ) (

 هاطعالا هبتطى ع تلغينإ اما هوجو ىلع اذهو ( ةداعالا همزلب ىطعاف |[

 11| ريغ نم ىلصيو رغوا لاسي نا اما ريبقت لك ىلعو انوتساوا عتملاوأ
 | لابس, نا اماف.ةولصلا لبق عنم اذاو. عنع وا ىطءعينا اهاف لاس اذاو لاوس
 لاي نااماف ىلصو مه اذاو الوا ىطءدنا اماف نيريدقتلا الك ىلعو الوآ اهدنعب
 ةعيس ( د ةال) الوا ىطعينا اماف نب ريدفتلا الك ىلعو الوا واد



 20 6 2 لاس مث لا
 | كنشلالاوزلف هريغقاماو رهاظذ ءاطعالا نظفام ْ
 اهدعب وااهلبق لاوسلا ناكءاوسهتولص تزاج عنخ هلاسن

 [| اماواهليق متملا دعب اهدعب ءاطعلاىف. ةدئافالو ءادتنالا] 0

 ا ةقنحىب الوق: .ىلعق لاملا هل ع نبدي هديل كوي لاساىلو لا "ودبس ريغ نه

 كله نم باطلا هدزلتال هبال ةبادهلاف لاق اهلك هوولا ىف همك

 كايلي ليا 6 0 ها 1 0 ءاملا 0 هيجل

 00 بلطلا بينا يجبليلا ف راقسالا 0 0 ل

 2 هل ِ"ظ 51 00 ريا ا

 ا وهيلعتللا لص 1 0000 اا

 ك د ضرنفا لاساذل هنال هيلع هربغ 1 0 نمو

 1 طوسبلا ةعألا سمثامأو 0 ةقشح د ينابلا ً اا

 نسا أور ل بالا نعام 0 3 ما 0

 دعا راتعاىفو ريعلاب ةردقلا راشعا مدع يف ةفين>ىبا يهذع ميلا

 ١ ولحالف ( نملابال آلا ) ءاملا هر 2 (ةبسبلا نك ناو ع هاجس

 ا ةردهلا سد ( عاجالا مين ّء هلنكي ناو ١ مك

 0 دار كا تعلا ىلع مق راو لاخلا لم بني (: مو لآ ْ

 ١ دلييوك ايلكواو ةنايد هد هِمْرلُت نمو ةسوئلا |: هوحتو (: ( دازلا ىف هيلا جاتحام 5 4

 ىلوألاو مدلل قف هلاق عضوملا كلذ ىف ) دئقلا لإ لثع ( ءاملا ( هعابنا ) هعانم

 هيو عل ىذلا عضوملا نم عضاوملا برقا ىف يي ءاملا دوق ريتعت ٠ هنا ناخىنم

 ْ نيم 11 م ع كانه تا نال

 و
2 
 5 اع
2 0 

062 0 
00 
 ع م ع
0 
5 0 

0 1 
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 و

0 
0 6 



 هايناو) ا ميتلا قول رسإ نين) |

 0 ( 0 هنال سفثلا 0 كك

 0 اق 0 م وسلا ”هلج ٠ سانا

 : الو نيمعرد 6 0 0 سا

 ! 3 0 30 عضوم ف 0 2 عنلا ب ا هلا | نآل كذ كلذ ) 0 ا

 م نال ) تانا 0 (هن رمال ) 0 ( 3 هب

 1 نامل م 0 ماسر د م هنا ىورامل هياقشلا بلطا ىأ

 رهط 00 هردغل 0 0-0 وحنال ) 0 تا ادلا هاور

 دق . )» 0 ةيهلا 0 هلماد 00

 سدا اذهناالا مو هريغ نم هبهننأ كلذ ىف ةلملانأ مهلوق ر 1ك

 سو نبع وأ نإ :ّىلا لثك هعيش ءاه هريغ 16 : ىارول هناف ىدنع

 ش راسا رول كماذاف معلا هلز وجتالو
 م قىح ه 2 درو 7 0 ةصختلا لا نكل ةليعل

 4 لود 2 ىيشو ةصالخلا ق و قلطا اذكهو

 تبت ثيح ”نيللالا 000 1 لذبلاب 0 0 7



 امتدنعو تقولا ِ تراسل را 7 ةدئعق »كلذ وعل 0

 0 هتساجت ةلدالا را ) 0 1
 مهعتلاديلا مضيف 9 نيود ثياثلا كحل لب بالو نيف كلذ ليق هلدعاشلا

 هد:ءناف( رفاق الخ زاجمدقامهبا و)لوصالا فة رعاه ىلع نيمد ثد

 ناكناانلو لامعتسالا بجاو ءام دوجو دنعمهتلا مزليالثل ءوضولا مده

 ًاضوتمىلصف م ولو نيلاحلا ف ريم ميلافالاو ركلات مدقتوغل معتلاف ار
 .نيقيي ةدهعلا نع جور لا سك 00 ةولصلا كل داعاو

 0 ذا كيفن كمر ذها يا لذلاول ( سرت رولا راوسالا كحمل نمو ) اهدي

 طي نع ةيافكلا ىف هلقن 0 (نيس 6
 هل>ىف ةادالا ضراعتا ؛ هيلا معلا مط بق ( كوك ه) وه حا

 هج ناف هجل ةناثع 0( ء) وه هنع ندحلا ةباوز رهو ( ةباور فو ) هن :

 هع يللا ورب ع مهو هريغإ "نضل نأ بدا لاق ةياور قو

 رهطم رهاظ هنا مك هئع رودكا |ىهز ةول ىلا تالا

 ' تلا هج ةمر>نالف هدنعامأ و معللا لوك أم هئالف امهدنءاما ةهار

 يدعلاو ىمدالا فاك اًبخهراوسىفرث تالف داهجلا هلآ هز وكنا هتما ركل لب هّساد

 ةديعملا بتكلا ىف ةروهثللا .ىه اهنا عم ةياورلا هذهرك دب ملفذوك صل
 لرلو هيف هنواو هتوالح ترهطقرع ّ هيفقلأ ءاعوهو ( ر ا ذديدنالا د ملندو

 محدالا ف لستغي اذكو ( معتالو اسر عا دع ) دتس
 ا هيلع هللا ىص هنا دوهسم نإ هللا دبع رعد اق ع ةرادر ةىبأ 1

 دوادوب ادجرخ اروهط ءامو ةميطةركلاقرك ذيمنلاقكن واداىام نجلا هلمأ

 الوطم هبشىلانب | اورو هنم أضوتو ىذعلا ةءاورىفو ةجامنإو
 ءامو ةولح ةرملاقرمت ذددَت تلق كتاواد|ىفافلاقال تلق ءوضو نم



 . ئددشار وه لق ةرازفؤناو لوهم دب زونا لاقبال ةولصلاماّماو ضو مث بيط
 ىب رغلا نئاركب وبا ىضاقلا رك ففدب زوبأاما لوقنانال لونه رخا ليقو ناسك
 3 ..ىدسملا ناسك ْن ..دسشار هتعىور تن رح ورع نوم هناىنمرتلا حرتشيف

 3 .نيدلاقت ملا لاف ةرازفويااماو ةلاهجلا نع هجركاذهو قوروباو قوكلا

 | ' ةعاج ةرازف ىنا نع.تيدخلا اذه ور مناف زقفن هلهحف هدعاا قيقدنا

 " 1| سيقو .لئتارساو 2 نبا جارجلاو كيررمشَو نايفدس لثم ملا قلبها نم
 "1! ناسيك نيدشار هعماو ثيدطعا اذه ىواو ةرازفوبا ىدعنإ.ا قو مب لانا
 | اهدهشاملاَقف نجلا هليل نع لئسهنا دوغسم نا نع ىورامو ىطقر ادلالاقاذكو
 | هنع نع نيهاش نب!|صف>وبا ىوررو .هعم ناكدنا ةببشب نبا ىفامجب,ضراعمدخا انم
 "1| قا دنعو ) ىقئلا ىلع مدتتم تايثآلاو مسو ةيلع هللا ىلص ىهنلا عم تنكلاقدنا

 | هللادجر ةفدحىبانعاهيلا اعوخيلا هيلدا خد داع بالو.( مهي فشسوي
 | ةيدم ىهذا هلذههنان معتلا ديا نكل مدناو ثيدحلانال ىوتفلا اسهيلعو

 | ركحلا لفن مهلا هيا موهقمو نين ثلثب ةرحملا لبق ناك نيبصن دفوو
 " 1| اقلطم ءام سنلرتلا ذيدنو معلا ىلا ءو-ضولان م قلطملا ءاملا دوجو مدع دنع

 |١ ركذناجلا ماكحا ىف ناجرلا ماك! بحاصناالا معلا نم اءئام هدوجو ريتمدالف
 ةرمابهثم رك ذو تاز تس تناك نجلا ةدافوف ةدراولا ثيداحالا رهاظنا

 || ةنيدلا جراخ ةعبارةرعو ةكب نيترم عم دوءسهنبا اهريضحدق دقرفلا عيقب ف
 . ةليلزا اهنا انرك ذامل ( امهنيب عمي د دستعو ) ماوعلان | ريب للا اهرس مج
 دس لنمو ) طايتحالا بجوف معسنلاب عطقنالف اضيا ةيدملاب تناك نيللا
 سيلرملا ديذنىئوس ةب رسثالا راس اذفكو ( عاججالاب هباضوت.البتعلا ررصعالا
 | سانقلا ىالخقتع درو رثلا ذيتن ءوضولا تاق قالخ هب ىضوتلا زاوخ مدع

 | شنلو ) هريغ ىف هدّيلو ( ددعتملاق ءاملا دجو بتح ) هريغ هيلع ساشنالف
 ' ]|| ناب (ةال/ لطي لناف لخدي و ) لوخدلا لبجال.( مهتهب هيتآي دسحتا عم
 "11| ةيننال ةولصلا دارانا اينانث( ةولصال م: ) رخا عناب وا ءاقستسالا ّدلا دول
 || هذه اهل هاوئدق ناكولو اسهل هونلو ةولنضال رعتلا ة_فعل طرش ةولصلا
 | ةؤلصلاىلا رظنلاب معلا: تقو ءاملا نع ردعلا قدح نشل اضيا نمل ةروصلا
 .[| زجاءوهفانج هلوخدزو< الو هيفالاءامال هنا ةرورمض دحكملا لوخدل جدامتاو

 1 بتجلامهتوا ( بفصصلا سل ) وو ثدحلا ( معولاذكو ) كوخدلا ىلا رظنلاب
 51 :واضا زود و عيا ةدعخ ةتالغما (انإ نيس نانو 537 رغل) ةانعع نمو | 1

 6-0 2ع
90 02 0-0 



 اني

 ْ ا ع ع ءانملا 000 مهتلا هوتي

 ١ ةولصللو ءزاوج مدع انلقام 0 الا فيحلا سل

 ١ محلا 7 ا ةدوصقم باشا م تو
 اايهنال ةماقالا وا ناذاللوارئاسقلا ةدان'لوا هنم ج ىرخلاوا

 ضم : ةداعاا , عه ايهيذ لقعي اناوعب 1 رخوا لئاسوب : هدوسص دل

 2 هيف 0 1 ةدوصوم 0 نايغلا ةءار ل ا /

 1 و هال تلفانا ع 0 م را ةد ةدوصوم بر را ) اًضد

 ان زمن ءادتا مسا هي. ب رفلاندار انالف ةزانجلاةولصو ةوالث

 إ ميلا "ا ماي هك

 كس ا

 0 0 _- بك ا 5-6 0 0
 1 والا وه ريتعللاو قو هنا ةفيتحىلا نع ةباور رتعجولا ةيقفلا رك ذو ١ ]م

 ره ةواصلا زوجي عت ءتأ| هب ١ كبري هيعارذو ههحو جدول رداوتلافو 8

 . صو مهتق عب معا وهو ام لحروف لعب ) ةراسمهطلا ةين لج لا ههج

 086 / قانا ا 06 م هع عمو كو ةناكذاو 3 ذعلا /

 0 لأقهنا يع قع ل قاف ز وجل

 2 ان كَ د 0 2 لدا 7 ءاسلاب لك قهو ا 0 |



 هل دق م هنأ ع سس |

 كي رواتس الا

 ا لل زادبعتسضرالا لتلسو ماللا هيلع هلوقو سلا
 كن ا ءاملا 0 50 0 ١

 ءالا ةولصلا ىلا مكانا 1 هلوش :فاشا ع 00 ظ
 7 مايقلاو 00 0 و هوضولا نم ملل

 ورع ا هاف ارغو ظذنتلا ووتش لالدتسالا نم مهبهذم
 0 7-2 0 7 0 هنا 0-6

 سوم قزاسوبح ناكول اما ردصملاق اضنونحت ناك اذاام قلقا .
 11 عضومق و سدحاذاامأ طوسملا ىف اذكب قاض الاب ديعبال ِ

 00 ا و ءاملا !لاسستسا نعزسام نال ديعتال ٠

00 
 2 ا م

0 

1 02 
3 8 

 ُ 0 0 08 ١

 0 26 ع ظ

00 



 , اوهو 5

 وعر وج هجرت لاما و 0 ل مااا هبات مظلاى
 | رك ذاذكه هوحتو ودعلا نم, ,سبل هيف منلاذا ىقملا بحاص

 .عضومىف ناكحااذا نكملاف ف ا ةصالخلا لقوا

 2 لب هللادجر ا 1 4 راخ 2 ْ

 ا
 ءارصصلا ىف سوبحلا ىلع ةداعالا مدعديلع لكشي و قافتالا دي مه وهو ل ََن

 ,ىداىف ف ريالا 3 ماديبتعألا 88 ناك املا ةبلغ بسلا 5

 : 0 0 0 لتاشب وهو ىلدبال ا وهو )

 ,ىلصصمال م روع هنال ثدللا قبس كعب ءوضولل 'ىكاملا فال عم حم : :

 ةولصلا لص ناك اذا ىبثملاف تد_سف ىشع وهو ناكرالا نها اك ىداول ْ
 1 ىوللا دلنع ءاعالاب ان ىمثملا لاحزاوجلا فسو ىبا نعو هع رتل ءادالا ىفاني

 ١ دض لاجرلا انلق ةاشم ىل انايكرواال اير ىلاعت هلوتل 5 ةئالثلا دمئالا لوق وهو

 : اولص رعنا لوف مايعلا “مهي دب د راو مايقلاو هادا معا اوناكف نابكرلا

 .رركح زاذك طف بك ارلا ةواص ةحابال ةنالاف م مهماننق ا ىلع امانق الاجر
 د ماعلاذ مامقلاو ةاملا نم معا اوناك اذا لاا ١ 0 رظأ نع ول 2

 مرهنملا قف الح ) رعنبا لوق لثع صخم فيكف دحاولاريخ هصرصخ زوجال

 ىا ةبادلاب اًمقاو هنوكلاح ىا ( اكداو ءامئاب ايك أر ىلصي ) هنوك لاح ىا( و
 ايكارى ريضلان 0 الاحاف او عوقو انهىلع لدن . اهبكار وهو ةققاو هع

 ابك 2 هنولا ةاجب هيلجر ىلع افقاو دارين ا 7 م نموا

 ا ع 01 م.

ًَّ 5 

2 
 ,آح 6
 00 ع 0

8 6 - 
 ا *:02 1 ا
2 

15 
 اه

 ا ا رنعذلا ودماواوبسلا 0 ةيادلا مدع ناو دارا /



 تح لأ ا ع١
 نيتاورلا 2 ىلع.



 ١ 0 0 دك ظعلف تيطأا“

 هل موعالا كرتشلاّنال هريغ دار, الف. اعاججا رهاظلا# دب
 رك ذ'ليق ناقاتلق اعذرهو ةمالا قلي هديشناك جب را عقدل

 را قر 2 انجن 00 ضيا ىهو +

 ا ا نسالا بالا نمو ا ل

 ضنرعتتلا لهس وهام هود و نهاللابزم ناّرتَقا نم ًاكئامتا ملا
 نيش ومسك 0 لام 1 ال سا كاذح 0 اه ثنا

 هوجعدأ ىنلا لاو وامهل حلاص ءادتالاوهو هيلع عجل جول 00

 نباو ريغصلا شفخالاو دربم اك هيب رعلالها لضافا نم ةعاجج هركنا دق هنأ
 راس اولاقويءادتالا ريغ ىلع نع ةلالد اوركنا. ثيح مهريغو ىليهسلاو: با ارمسلا

 اهيلاكرب اهضعب صصخ لب ديعصلا ءارجا عيجج لمشلالا هيلا ةعجار ىبا ١

 دعوت هك ناسي ىلو ءانزساإب ناك ليلد ريغزم ارت ا

 الدب وا ها ةراهطلا ىعفم ا ءزدح ناز 0

 أدنبلا ما 2 هن 4 دعب الف اضخم اديعت هنع و كنعا ءاملا ل ا

 د ةضقلا د ل وذضفلا 1 5

 ضرالا فتتلخ ةرضطصلا ا( .ضرالا ىف اةلخا) مهن ازاوج مدعوهوامهف ؛

 2 راثلا ىف. تان وذي 0 0 قر .قرغلاف ) 0 6 0 ب

 ا
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 ظفل هلوانابال امههوحو ةضفلاو بهذلانا مدكلا قرفلاو اف يع ديعصلا

 ظفلامهيلع قلطيالو مدقتاك ضرالا هجو هال ضرالا ف قلخناو ديعصلا
 | واو, تن ةرتخص ىلع سلك ضرالا لع سلجبال فلج تح ضرالا
 زوج هللادجر ةفتح ىنا دنعف رجالاب معتلااماو ) ثنحال اهوحنوا ةضف ىلع
 ةرؤنلا ةلرع بلصتو ىو_ثزاو ضرالا ءازجانم هنال الوا قد ( اًملطم
 .ةروهشلاةياو رلاىلع ان هوالفالاو ( اقوقدم ناكذا هن مهلا زوجيدتدنعو )
 رح اكراص ' ىنلاب رج الانأق د هملع رايغال ىذلار ا معلا ز زاوج مدع ىف هنع

 رابغيمع ولو راشمعولو ) الفالاو زوجين ( 0 .ناكوا) ااتوقدم ناك ناف همكح همكح ىطعاف

 ماسبلاو ريصالاك ( ةرهاطلا رابغالا ن 37 50 هب وثريغ رابغب ىا ( .رسغ هريغوا ه4 ول

 ( هعست هيعارذو ههجو باصاق رابغلا راثثف خي رلاتبهوا ) اهوحنو دبللاو
 باصا ىنلارابغلا م موا نيعارذلاو هجولانم رابغلا هباصا ىذلا وضعلاىا
 دجو ءاوس (د#و ةفشحىبا دنع) دع (زاج - معلا دش ةش . ) نيعاردلاو هحولولا

 سما رابغلا نال( رخآان انارت دجو نا زودئال فسوب ىبا دنعو )'دحب لوا رخا ايار

 هب زاكث قيقر تارت هنا امهلو : ةردقلا دنعال وعلا دنع زاسق هحو لكنه ا
 (زوحيال) دمسقءاه ناكىا (اّمام نأكن ا)رظن (ٌللاب معولو )نثحلا ىف اكاتلطم

 الم لاحتساام وهو ايتدعم ىا (ايلبج تأكناو ) ضرالا ءانرجا نم سدل هنال
 (ةمئالا سعت لاقو ) ضرالا سنج نم هنال مهعتلا ( هب زوج ) ضرالا ءازجا نع
 ىالابو لا لاصسا اهنا ههجوناك ( زوجال هنا ىدنع حدتتلا ) ىنخرمسلا

 جرف ىالاكر للاب دتشي و دربلاب لك وءاملاىف بوذنهناتح هعبطصلا هعبطل دب
 مححدالاو ةصالألا ىف لاقو ( طبحلاف هرك ذ اذك ) ضرالا ءانرجا نم هنوك نع
 لاقو ىهتنا زوجال هنا دالا قّنملا ىف ىتاولملا مالا شعت لاقو زاوجاوه
 ععشيسلا عذب (ةنمسلاو) زال اوه عيمتاو ىلا ف اوفتخاو نام
 '( ملكا ةلزمع ) سوماقلا ىف اذك موزت تاذ ضرا ىهو اهنوكسو ءابلا حق

 زاج تارتلا اهيلع تاغناو ىاملا جلالك اهب معلا زوجيال علا اهيلع باغناق

 باّرلا نم ةدععنم تناكنا هس ضراب مع ولو ةصالخحلاى لاقو ىليلا ململاك

 000١| دوج شو قاميمالاوذو) فموي والمالخ ا ينعزوج
 "يح رسوهب وث لتاقرطمهياصا رفاسم ) ّزيلاب قرقلا مدعوهو بلاغلا ىلع ءانن

 هدب وا( هب وث مطلي هنا ) هباضوت_ (ءامالوارسحالو) هب مميدتااج ( انارت دلو

 ضن اكدقو ( هبمعتتو )ىاغجلا دعب ( هكرقب و هقفح و نيطااب ) كلذ قوأ

 ( نيطانحنا )

 ا

 ١

: 



 ل 87 1 0
 0 ال 0 اح 0 0 دل

 0 كا 0 0
 دنع ( نكيملوا رابغ ) تا اروكذلانم لكىا ) هيلع ناك

 ١ ةراضفلاب و 7 زوجالو)ر ,جالاو را اود نعني ظ»

 اياطمْتاك مهنا ناىف( 0 اهرهظو ناصع انس

 اهتطبناكوا ىح مهلا 4 , زاح امهتم هبايلطم ع م 1

 دا ىواتق ن 0 ازكاه اهرهظ ىلع ريتا 0 0

 اع ا 6 ) كف 0 هيو 00 0 .نازنل 1

 رابغ هيلع نكيملناو هبرهتلا (زاج ) (زاج ) قداو لأ هله -- ىذلا نيظااىف لع

 9 ا هيلع ن 2 0 0 هب 0 00 هيفا ْ

 0 7 درا اكن ا او ٌروم ام 7 بارثلا 0 0 0 م 7

 مدع : طولخلا فزكلا ن تاو هل : قرقلاو ب بلاغا هلثمىف مكطلانا 1

 ١ ا 5 د 3 0 10 0 00 0 بسس ز

 0 هنن ةنالق كلذ رس 0 0 ىو رام 1 راه ا

 .مقرو اهروهل ضرالا قوفج هنع قازرلا دبع ىورو اه-



 2مم

 تكف دَدْف تغج ضرا اعاطوسملا ىف ركذو هريغو ةنادهلا بحاص كوالا
 قاشو تسناذا ضرالا روهط تان داود نأ ناسؤو كلذب معا هللاو ااه دج

 هيلعاهللا لص هللا لو سر دههعىف دحسملا ق.تبداتنكل اق رع نإ نع هدئس

 اوتوكيملودجسملا ىف رشتو لبقتو لوين بالكلا تثاكو ابزع باش تنئكو لسو
 كلذ ن اك قاجلاب رهطت اهنا رابتعا الولف ىهنا كاذنم ايش نوشوب
 هتَبلا ةولصلا ىف انهيلغ نوموش مهلاب معلا عم ةساولا. «فصواانهل يق

 ةعمب ريغ قتالذنوكو ةعاججلا نع فلختت# نم ميدعو مكمل ص عم هنه ديالذا

 اهنالو ددحجلاو راركتلا فيغب بيكرتلا اذهناف لوبت و ربدتو لبقت تناك هلوفا
 زوخال) نكل ( و)دجاسللا رهط ىالل'اهوكرت مل قاجلا دعب هس تيقن ول
 صنب تنبت ديعصلا ةراهط طارتششانال لق ( ةيآوزلا رهاط قءاهنم مهتلا
 ةواضلاق ناكملا ةرانهط هبلع لق دحاولا ري تنثاغ ىد.أتتالؤ باتنكلاا
 ثتيث ناكملا ؛ةرابهطنان:بدجاو ةدابعلأ لع لت ىهو:باتكلا ةلالدب.تتيث
 , نوداموهو :عاججألاب دنع زاريحالا نكعال ىذلا ليلقلا .هنم صخ صن لالالا

 ةزايهط ٍنصن ىالخب دحاولا ري .هصدصخ كلذ دعب زاخت اندنع مهردلا

 هلوادق كرْيشم .بينطاا ظول ناب قىاكلا نحنلص هلك_تتساو ىعطقهنأف. ديعصلا

 ماعلا ةزوجملا يلا نم كوأملاو رهاطلاب هانلواو ,تبتلاب يفاشلاو بففسوب وبا
 اًقولو هفسوب ائاو يفاشلانأب ةبافكلا .بحاص دنع باجاو صو_صخنلا
 امهةةفاوم لوقا ابعطق نوكيذ دحا اهيف فلاب لو ةراهطلا طاريشا ىلع
 اهستبنما هندارملا الاق امدحي ضنلا اذهب نوكينا:مزليال ةرادهطلا طارتشا نع

 ماد امهنوك زوحنلي هلموعال كرتشملانان نيلئاةلا نم هناف فسوب ىتا.دنع '
 ةقفاوملا هذ_ه.لثمو .ءاملإىف اهطاريسشا ىلع سايقلاوا:ثيدلا نم رخآ لئلدي
 رقتغم معلا كاين ا قرغلا ىف ىلوالاف اضنا ناكملا ةراهط طارتسشاىف ةدوجوم

 ثيدخلب و بس ةراههطا| ىلا ةرمتقم ةولصلاو هت روهطو ديعصلا ةراهطرلا
 'انامازع) ساكن با اهاور ةردان ةياور( ىورو) هت روهطالهتراهط,تنث

 قيصتسلا قهرك ذ ىاغجلان ترهظىلا ضرالا ىلع (ابضيا زوج) معلا ىاكهنا

 هنبدن بب ربط ئأ ( عضولا كلذ نم رخآ مهن عضوم نم لجرلا ءاذاو ) م(

 ليعتسلا اها العتسم رصو مل هنال ( زاج اضيا ) لوألا ىدن برسض عضوم ىلع

 لعب نم لوقىلع امتهو ءاملا ىلع بايو مسملا دعب وضعلا نع لصفتنام
 ٍ معلاو ) لاكشا .هيفف هنم اسهلعج نم لوق ىلعاماو رهاظ مهلا نم دب ىمضلا
 31 1 1 17. 1 2:02920997 095 و 70 5 وي اج تا هج ا حو

8 
 ٍ ا



 ١( .ةيلعنمل معلا ةفص ىا 1 ١ 0 0
 ا نب راخت ثيدح نم نيكل! ىفامل نب وضعلا حمل نا

 الا ءالا دجارف تينجاف ةجاحف سو هيلع 0 هللا لو
  6تركذفإنتو م هللا وسر تينا ةبادلا غر 1

  5ا هيد ب 57 م اذكذ كرد عشت نا كيفك ناك

 را همت زوخف ءوضولا نع 0 ةولصلاب ب 0 عر
 ةتائاااهاو ضبلا لعب طة هئاريغ مونعلا ىلق هي ةبامكلا ض

 وهو زان ىلا هنا رعنع هدفا ىنطو رادلا ثدحدقو

 حرش ىاذك سابع نق أنع ا 1 ركذو اهيلع ىلصمن يد مع ء

 رثالا اذهد لالدتسالا واَحال نكلو ماسلا نا نيدلا ل لاك جت

 اذه ىلعو توغلا قاُحالف ر طظةاهنآل معلا هل زوجنأل هنأ ( لولاآلا ) ر

 ةغدح ىلانع نسا ةباور هذهو توثلا وح ةديقل عل هتانثتساىلا : 4

 ْ 7-0 0 ىفو زوح ةباورلا رهاظى و رهتلا ىلا ىلوال زوجيال هنا هللا دج
 نسما ةياورب قدح ىبانعو اضيا هلمهتلا زاج هلؤلصلا تح ناكوا اما ْ

 0 هيادهلا ىف هع اذكو اذه لآ ةمئالا سعت لاق معلا هلزوحال ا
 هل زم ىلواان م .دارينا ىجيش ءلب أنه ىلعذ هم> ىق تاوق دق ةداعالا ٌقَح ىلوالناب | 1

 0 مدقتلا قحهلنمم امه 3 يا تاطلسسلا ا ا 1 ||

 00 منقتلا قح 1 نم دار 3 ريدعت ء:ىلعامانإ ل م

 ' ىلصاذا امهوحنو ىضالاو ناطلسلا قح ىف قدصيال ةداعالا قح ل
 ناك اناطلس ةداعالا هدعب دحال سيا هنا نع مفانلا ىف هرك ذاغ ىلع فلا

 | ىنح هل نم ىلصول هنال كلذكف ثببملا بي رق هنم دارنا ر دقت ىلعاماو هربشو
 ا ا قتعص م ةنركبلا 0 0



 لاق ا ند ا لولا ل ى رودلا هلوقىف ىذهانلا |[
 و رمضحاذااما ناطلساا رصف "لنا هل ةواصلا قح ناكاذا اذه |[

 5 توفل ل 0 0 َو ا لاواخ ناطا_سلا ديعي ب ىولا 1

 ا مادا 0 0 0 ْ
 76 كغم ةجز موي هنال قا فارطاتا هلو مامالا عرفناو اهكح ٍ

 ”ىذوتملا ىف هلثسملا ضرفاماو ةئول_ص هيلع دستب

 كي هنا ىلعءانب ءوضولا ةيلع .انبجو اول انال امتافتا مهتلاب ىن ب ثدحا
 بوجوب 0 نا ا يابا اذنكه سفتق هتولص ف

 ناب ال تونا مف دل 0 ةردقلاب ركع تدسف كيح

 ثدحلا قيس ليقدٍعو دق يلا ضافقتانال قوحنال ددنمح

 ثدحا اذا فحلا| معسام هب ا سلا لست ىف ناع نات
 ا 0 هناك ل دعم دم نال و فرصناف

 باتكلا ةلمف قالكلانا نما يتكلف 0 ذ فلحلا مايق



 ع رش اهدعي ًاضوتولا( تقولا ج ِ
 0 تق 0 : 1 ل اهنا قالغ ٍ

 ظ ماا 0 تقول رحنا ةولصلا ( ىضن
 تاوفالك فلخ ىلا تاوفلانا مهلوق همئرلب إذ هو ىف ةولصلا ليس 7

 ص 00 0 ود 1 سلا ىوس جويل

 تاس را لكك اب رمال كم جي اذا ا نس ا لا ا
 لبقا ريا هع ىذا ع 0 طاتخاو رطل ا

 0 0 ل ةءاور ملأ كل اضدا تق ا 0

 ىهتلا ناتاور اعيجج نيتلئسملا ىفاذاف انه ةياور مهتلا لصف ىف ذ

 نيتدهملا ع حراج دسي و انون م تقولا يلب ىصرنا طخ الا نلايحو ١
 ًاضوستيلب ) مهتئال هناف اضوتول ماغالاعم ( هعتللا توذ فاشوا اذكو ) نيدبب
 اهطامساب مأدقو اندنعرهطظاا وه تقولا ضرفنال هتتافاذإ( رهظاا ىلصيو

 ءوسضولاب لصالا ىلع ةردقلا لاح مهتلا عم اهب اهطوقىلع ليلدالو هع

 ةزانجلاك هتاوف فوخ معينا ز وجب فلخرلاال توفت امنا لالا اولاق 0
 0 تاي دوج 1 0 فوذ مي ِعلاَز زوجي حدا 00 ديعلاو |[

 ا ) ةردقااوماملا د د دنع اعلا نسوان 5

 ر وحامتا معلا نال مدع وهلب عرشل ا|ىفريستعم ( ”ىشب سدل ,

 زوجالف امهتم دحاو دجوب لو امكحوا ةقيتح هلا مألع دنع عرمشلاوف

 || هتكمال هنال اهلا رظنلاب امك مداع توغلا ىوخ دتع ةزانجلا ةواصا
 تَوعت د ةدابعب سل هال لها لوخدو ىمعلا سم ىالخم , م

 وهو ءوضول ا ىلع ردشب نا لد ديرخا كل ا

 ا ىلصي نا طاتحالاف

 ١ تقول ومبكاب



 1 1 1 ةداوا ممزرال أن عر توا تاع 2 :
 7 ابل 0 اهلدد * راك وش لوألا ةرورمضلانأ ا
 04 ينعي هتجوزوا ( هنب راب أطد رفايبملا ) ىيرخإلا قاب ىنع | اهو امك م, لاهعتس نعازجاعهنوكبل مصايب لوالا ١
 رووا ل( "هزم هلام جب هلاودعب )ولو أ

 8_1 لك ا شو )هل مدص د نا اسهعالقتراو أ
 ٌْ ضني لصالا ضهتياخ مويضولا فل هنإل |

 0 اضيا يا هضقني و )  ىلإءت هللااشزإ كلذ ناين |
 ىمب ةرردعلان ال ةي'ورلا دنع ( هلاههسإ ىلع ردقنا )هتراهطل |

 ديعصلا مالسلاهيلع هلوقف بيعصلا دي روهطا ةياغلعج ىذلا |
 و هترسشب يعل .دجواؤأف نونبس يشم دال دجي ملناو ملا 1

 اوا هلسغل ىتكيال 2 دحوم * معاذا ليسغلا هيلعنمنال هتراهطا

 البق كذيبم ناكولو همي ضنا وو 0 ءام دجوم

 ناس 9 ا ل و م 0 ديب وزخ نسل

 رج عم هات اب لاق

 7 0 ) تدسف واصلا لالَخَو 0 ١ رابشالل '
 > وهو مدخلا تيدا ىف هنا دجو دنع ةريشبلا هلأ اصاب مالا |

 راو ) ةولصا!لالخيف هدجواذا ضاغتنالا مدعي مهلوقو ةثلثلا .
 .ح ىبادزع هتولص تديف ) هلامعتسا ىلو ردقو (رعلاذيينواراجل رؤوس ) أ

 و دايبفلا 5 يالا 3 دا - سف 7 3 1 '
7 



 ماوس ورا هكر اكمل
 ا ا ايارسس ) مهنلاب ىلصملا ( ىارزاو ) ىارزاو )د ار : اه.

 || دصق هنالالوا هتولص عيضومزواج ءاوس(هتولصت دسؤ بارسوجافا
 ءامدن كش ناوإءامدنا هنظ يع باغاؤاعطقا اهل نك-|لجغبإن

| 
ٌ 

. 

 .(هولص ىلع ىضم )ذئيج(هناف ) ددرتلا افرِط ىإ ( نانطنلا ى
 هام) ءآر ىذلا ( نأكن اف ) رظن اهنم غرف اذاف كثلإب اهعطغبن
 نا نظول ةداعالا يجن اًدكوالف الاو اهدعيئا ( ةولصلا لوقتسي
 ناكل 5 كلاب ل / 2 مي 0 0 هنأ 0 ب 7

 0 يش 0 الراو ايد و
 اما) لوزن ريغ نم ءوضولا ىلعالو ءوضولل كو: ريلا 0 ردشرل)



 ا + م ديلا ناد ساراس وز راد

 1 را نال كيلا ىلا ر ظدلان ب مودعلاك هنال ( ءوضولل نك الو ) ةعبلل
 وال ىفكي ءاملا ناكتاو 7 1 ورعلا مادعل كذحت للا ١ عفتربالذا دوجو الكىناكلا

 ةعللا ك5 ازال ةبانللا مي 1 0 كل دار

 هلدق ا طع رو الو كلط قم :اللامزاعبسب ) ل
 ء ٍبحاوب سل ثدحلا نود ةعمللا ىلا ءاملا كلذ ف ةرمن ألا ةقادجلر

 رص فسو ىبادنعو نرولل مهنلا عع هدو-وق هب ولوالا ليس

 00 هل 0 ازوجع# ث ثدحلا ىلا 5 مودعلاكوهف 0

 تنام رك ءانب يطوي ىلا دنع

 2ع انس ل 1 اهلطم ةيمكملا ةراهطلا هيلع :تدح 5 ىذلاعموا

 تن اولا لستي لست (ّ ةناف طقف نيت اا دحالا 3 "5 هريهطتىلا

 ءاللب ةراهطلاو زععلا دنع اهيلا راصي ب رورمض ةراسهط مهتلا نا
 هط 0 0 فيعضلا 0 ىوتلا ءانب اف 0 0



 ةقلطلا ارا طعما راج ةولدعلا
 1ْ سيو 0 0 قا 0 0 1 1

 نيعيصحلا 5 وهو نا علا 0 لج 1 سابقا رش

 | الا اوك 0 000 لاق ا ةشعن 00 هللا

 سانلان 0 نا نا ىلا - هيلع ارم هللا ل ليس

 ١ ىداج جرف ةفخ هسفنن م حسو هيلع هللا ىلص هللا لو_سر ددبو مث تلاقنا ٠

 ءآر انف نماثاان لد وباو رهظلا ةواصاأ .سأع ىلا امهرحا نيلجر ن 3

 ءاسلجاف هيشجيىلا ىناسلجا امهل لاقو رخأتتالناديلا امواف رخأتيل بهذ ركب
 مسوهيلع هللا ىلص ىلا هولصد مئاقوهو ىلصد ركب وبا ناكف ركب أ ردح

 هنا ىورامو دعاق مسو هيلع هللا ىلص ىتلاو ركيىبا هولصن نولصي سانلاو
 معد ناو ركيىلا فلخ همق قوت ىذلا هضرم ىف ىلض مسو هي هيلع هللا ىلك

 ةولصلاف ضزاعتال لا ىهسلا نا ىلع نيحيت#لا ثيد 2و ىوشال
 مجصاهوماه اهيف ناك لاو دحالاو | تنسلامون رهظااةولص اماما امهيف ن ناكّىلا '

 لعبا كار مءالا اهاو. 2 ةئاثلا: : دعم 0 برق ةفخ

 هنا ىلع عاججاذال فلا ىلع مسللااها ( قافتالاب نيلسافلا موب

 2 قرث لحرلال 0 1 هلل نك ا 1

0 



 انا

 ( ذه )
 ف 2 ل حس وعل

 نا رار |نعةولصلاه زوفقام »رادع نسل قال اونكو( ىلا عاطل سحاب اذكر اذك و

 رذءريغ نم ةراهطلاوا ةءارقلا ضرف تاوفل كانذ نحس ىنذلا ( ىراقلل)

 امهلان لغع وه نم ) ىتالاو ح رجلا بحانض ىا'( اهاولؤ ) ىدتتملا ىلا رظنلاب
 ثحابماهاختوا دارطتسا لئادسلا هذهرك ذامنإو عجلان م .سعلا دوحؤا (زاج
 ىلاعت هللاءاش نإ ىتأتو ءادتقالا

 © هابملا ماكحا نانىف لصف #
1 

 لّسغلاو ءوضولا نايف اذرالصالان او ةبسسامل عقواما مهنا عدقتنا مدت

 رهاظ نيفحلا ىلع معسل رك ذ لبق لصالا كلذ ىلا هدوءذ امهتل [نايب

 زوام هيلع فطءعينا بسانهب زوجنام رك ذو معلاركسص ذدق ذاو هيجوتلا
 ؤهو (قلطم ءاع )ةيمكملا( ةراهطلا ز وو ) لاعف لنسغلا و ءوضولا:ه.

 هتفاضاف هتاذ في رعت ىفدنيقت ىلا باتحا ريسغ نه ءاه ىفرعلا ىف ىعسلام
 اذلو ديفب تسل نارفغلا ءاكدرواحت ىلاوا دملا ءاكدتتص ىلا واٌرثبلا ءاك هلميملا
 ثناكواو ( رهاظا) هلودب هسنع زاّرخالا ىلا جاتحاف اقل طم ءام سجتملا ىعسي

 ( ءاعسلاءاك) رغاطلارك ذىلا قالطالا رك خدع مج تح اءاملا ديقت ةيسكت ةرواكلا

 (رابالا)ءام( و) و)وعبب انيلاىا(نوبعل !)ءام( . و)راهثالا ىا (ةيدوالا)ءام (و)ربطملا ىا
 ةدودمةرمع اهدعب ءابلا تاكساو اهرمصب و فلا اهدعب ءابلا ابلا جذو ةرمهلا دم

 اًتلطم ( ةساكلا) ةزوكذملا هايلابىا(اهد لوزتو :راحصلا) ءام(و )ري )ربي عجج فلام
 لت ةلاوا ءوضولا بوجوب ع سلا .مكح ىذذلا عملا ىهو ( تناك ( تناك هيمكتح )
 محلا, اهققحم صاصنتخال ةيمكح تدعم هلجال ةولصلا مدازا دنع امهفلخوا
 تناك نا نديلا نم اهتلازا بود وب غ رمشلا مكح ىلا نيعلا ىغو ( ةيضقحوا)
 1700 ةقيدح اهققدهل كلذ تيوس ا ةولصلا ةدارا دنع هش

 لافدب مكرهطتل ءار ءاعسلا نم مكيلع لانعب و ىلاعت هلوق كلذ ىف لصالاو 3س
 هلثم ةاطملا هايملا ر اسس نوك ىلع هتلالدب و ارهطد رطملا ءام نوك ىلع هترابعي

 ةراهطلا (زوجالو ) انهنع مكنحلا كلذ لب زب ضراع اهل ضرءيملام ةرهطظم
 ءاللا طا ىلع كاز دبقىلا هتاذ فب رعت ىف جام وغو ( ديلا ءانان ءاملا, ) هسكملا

 ههبشو حافتلا لثم (راسقلا ) ,:اه(و ) ) هوو سان رلاك (راصتنلا 5)
 دي دشقعم رعصتلاب (ءالقابلا) ءام( 0 وو ءاثقااو رايخللاو (حطبلا) اه( و)

 هللاءاشنا ان و قائثسام ىلع همف مط ىذلا ءاملاوهو اهذيفح عم دماب و ماللا

 ( لثمو )

 وكن. :نوومح دج حش



 ا ا ركل نعدب 0 0-0 هب 0 17
 | هلوذو ما 7 لوزنال متموبسس دو ع 0 هنا

 1 ١ ةنيلدال 2 ناهدالان ءايه 0 ”عيراتلاو تب داك 5

 ]| لةزئالف( رصعلاب رمصعتتال )ةروكذملا ءايشالا ىا(اهنال) ا(اهنال) ةساجتلا لسغا 1
 ١ يعن فرغ هناا مناهل اعين ةيعيتْللا ةسادلا ءارجا لوزتالف اه وا
 الخ ىلع ءالإب ا هلاوز نا يلع هانب ةثالثلاو رفزو د ىالخ هيف ءاملار
 دف قنال سلاف | س<ع ل 2 رف 0 لم سايل سب

 || ذلا اا نا عسسل 3 نا هلا باسم هادعام 0 0
 0 سمبذال ان وتل 20 :نا نالع 0 هد اهلا



0000 

 ا
 لأ

 اما لاو اريسفت نوكينا ملصن ٌدورلا لاوز لبءام هنا هيلع قلطنال ذا
 مطربسغ نم ءاملل ةدماجلا ءايشالا ةطلاخم دنع طباضلاوهو

 0 ناك“ 0 5

 أ نام ١ق قرفالو امكنيلا ع الا ءال

 00 هيلعامنال ءاملا,ندباا ىف صيصخقلا سو .وبىلا

 700 ْز 2 و ) امهلر وك ذملا ئعملا لويشل

 عيججف ءاملا فلام ن ناك

 هر 1 نا ١ ارش(و لامس هيلع قر ا 1

 سا هتع لاز دق ظيلغلا نام ةقرلا طارتشا نع ىفي ءاملا مسا لاوز مدع

 4 دل 1 . الغ اللا ةّدع ل ل ناك اذااعف هءالثلا

 0 0 0 7 اماو دنع 0 2 هملع ا ىرج

 5 ةيلع - كاس يبا نا 00 تيئدقو هوو

 7 / - 3 قا اذا طققلاق 7 0
 : 0 ه2 دو ا ا 0ك ) 4 .ةهيجولا زج هكر 6

 ايتو هوضواطع كلر هلام تتاذالاموخو
 32 ا مماجلا ف رك ذو) ةقرااءاقب هلم ىف ريتدملانآل( هحب هحب روادبعطوا



 ْ ' ٍآ 1 1 !؛

 هر َج را ذتسف ف مص قنح 6 ةرعاطأ ا
 1 انلاغ نخب 1 8 1 ذا 3

 نش نواصلاو ردسلاو ناالاكف يللا ناد .انوصقم١ هما 3

 ةتقر تقر نع علا 0 1 0 )

 ) (راصناو)هب هوضولا ( زاج) تناك 3 0 تينا لا غال

 قاوم هاتكذسالا اذه ( اديقم ) َكلَذ تبسي ءامل مك ظ
 ريسغتب ىذلا ءاملا نع ىتاديملا مهاربا نب دجحا هيقفلا لثسدنا َهَعَتْلا ف رك ذامل
 أملا مفر اذا فكلا ىف قازوالا نولر 7 ىتح هيف ةعقاولا قاروالا ةّركب هنول
 قارواناةذن تا لوقاللان ا ةياهنلا ىف ركذ نكلاللاقهن ءوضولا زوجي له
 معطلاو نوالا َت تبيح نع اهّوام ريسخغتيف نيالا عمنا | ركل تقو رانا

 ءاملا ة ةروريصق ريتعملان ا لصاحلاةريكن : ريغنم اهم ن ناوضوتب مهنامم ةحتارلاو

 ىف ءالل اًعلاذع ناكناف عئاملا ةطلاخمف اماو هتقر لاوز دماجلا ةطلاخمم اديقم

 ١ هخاراق هفلاح * درولا ءامو معطلاىف هقلاح : ىذلا مجطبلا ادا 3

 نوللاو هعلاع ها نيالك قيفلسوا ىقءامللا فئلاخ نا و فصولا كلذ ةيلع ريسك

 اهلك اصوألا ف هفلاح ن اكناو نيفصولا دحا ةيلغ روهظ ريتءلاذ مطلاو
 . [| هالك ةئنثلا فاصوالا نم *ىش ىف هغلاختال ناكناو اهرذكا ةبلغ ريتعلاف لكنك

 لحما 2 0 درولا و روني هاط هنا /ىؤتتل كام ىلع لمعتسلا |



 ( راه

 : ا ل ليلقلا ءاملا كللقب ىا 0 ا (

 الا ضو> ىو ماسجللا لخد اذا اذكو كلان اب لوزي الف انقسم ناكو |

 . 3 0 لسفتيو 2 2000 هتاف هيف ةياقلا ) عودوب ند 1و |

 اروهلظ مدعو ثيلبالو ا ١ 3 بهذي 0 ,جان . م لطامنال

 قار | نمل ىا(بح بصاذا ) لاق هنا (دنع)ىور(و)

 ْ ل (زاجأضوتب ( يضلا ناكم * نهىا ) هدم لفقسا لجرو

 01 لحب ةساحلا لاصتا مدع ىلع ليأ ءاد .فصواا روهط مدعنال( هفاصوا

 | هن. لوز 00 وو كد 0 از 2 4 000 لقحاناو هع اول



 ا 00 هبت و هس ْو 0 7 اناقالل ا

 ا | :هراتخاوهو فسو نان - قىورااى'“ 2 ياا ةعجو لوا

 هب ردع ع رطس سلا ىلع ناكو ميطعتلا بازريم ىف ىرجاذا ر رطملا ء

 ا 1 دنع نك واس اك ى مل هلم 0 ١ 0 سالو

 م ا هذ )مدتتاك كاك 0 «لناو يا ( لوز ناس
 د هناي ريغ .*ياناو ةساجلاب مكمللا 0 0 0

 امال لابعتسار ناب رجلا عمه نكي 3 هناف م ناك 0 فال

 ةنارلان الى ناقل ناب رسال ف 5 رسسلابلاغاانال لياقلا دكا ارا قالا

 فةسلا نم رطملا لاسناو ) لمأتياف ريثكلا دكأ را هيلع سوو ناب رسسناا

 0 0 رهاظ و4 ( دع 0 ارئسم ىا ( امأد رطل "نتا

 نم 7 اسسلا كاذىا (وهذ ةاسان لك ىلعوا 0
 ضرقلاو هيلع هنا رجو سلا هحاصا دعب لوزن هناي عال 8

 ١ طاشحالا سصتااف ربكألا مكح < هل ف صتااو بئاخال مكحلاو س

 ااا 0 .ىراجلا م
 ! ل 0 1 ءاملا هع رع ىتح) ىنألاب ( 0 اقلط ١



 اا نك يل ا 0

 [ناكنا مهضءبلاقو )اب راج سانلا هدعبام ليقؤ
 ه قالت ناك ناو ) امكح ( راجع سيلف نآب رجلا عطقتي و
 ري 5 ةساحصلاب سجتلا مدع هيكخو رهظا ىتاشلاو

 00 ةفيجلاب لدتا اه عدا تروا ا ْ

 '؛ ا ا :طبلا حل كاكواد تا( ناك نو لمملا

 ١ اليلق 0 ةماعلا لصورجا ا< م ءءاملا تنام ة ةب“ ود

 1 ( سانا 00 00 1 ز ْ

 يلام 8 ها 1 دكان لاو ١ ا

 ا اما لالا ع عديل ]||

 دخلا ادعم ىلا ثيدخ نو نب



 0 0 0 ناو ىراسطلا| 1 0 0 هر
 يب تناك لاق ىدقاولا نع ةثلثلاب ىجلثا 1 عاس مش نباد

 | ىت جشلا لاق قيثوتلا ىنقاولا ىف محتكلاو نيناعبلا نانا اهنرط
 ى را 0 لوا ل ظفاحلا 2 0 انش 1 معلا ديعلا ق.قد

 نرك ا د موع 57 لونا ثيل نا اظذللا مودك 8. ١

 0 ىهلي هيلع ل ها قار ةةسالل 7 7 ١ 3 ا

 اعطق ايتن , 0 ارملا ةعانضب د رس نم 0 نس 0 لا رانا 0 ْ
 هريغو هع ل وسلا لعشت اماعانا اودج قاتلا سو هيلع هللاىلص هنوك ىوعدو أ[

 وهو اهئالطب ىلع اءهطق تاثدق لالدلالب اهيلع للذلر .لياد نه .اهل دال

 ا مكدحا ءان' اروهط سو هم ةنلع هللا بص هلوذو ةساجأاب ريغتام سدت ىل لع عان 5

 . هفاصوادحا ريغتنال هنايرعلا عم ءاملا ة ساكت ىدنفل ا ثيدحلا هيف باكلا

 عاججالاب اصوصخم هنوكلا سايقلاب هصيصخت زاط هموع سوا هنا ىلع غ
 تععم لاق هنأ رعنب| نع دعب رالا نئسلا ناككا ىوراع دجاو ىيفاشاا
 هي ونامو الغلا ص ىذلا ءاملا نع لأسي وهو. ميسو هيلع هللا ىلص هلل
 ةعرخنا هجزخاو ثيللا لمعرما يتلف الا ناكاذا لاذ تاودلاو عابسل

 .لوالااما انّمو ادن_س بارطضالاب فيه وه انا امهركب# ىف احلاو
 ذايعنب ادع نع ردكح نيادياولا ن ع لوش ة م رذ ةماسا ىلا ن رع فانخا

 .لكزع ةاورأ د.لواا نان مقد ناورنن نا نب رفعج نإ نع هئع 00 .

 « يبا رطضالاوهوىئاثلا ن .كل رخالا نعت ةيموأ دحا نو 5 ةيمث د

 ا هدا ا رقعج نإ ده نك داو ةياودا قش 07 1

 'ثايغنإ لع 0 الق ب موو ا لوألا ر كذو بالكلاو عاب

 ١ ةليطس نإ داج نع نوره دب ري هاورو باودلاو بالكلا قدسا ن د4



 4 ' للام ىبلا نع ا | نع ىنثدخ تيم ريعإ 1 ها هئعا با

 رفد ,نعىزارلادوءسمونا ءاورو“ ىش هس“ مل انوا نيتلق ءاملا اا ٍ
 : مقل لك اك ىليملاو ىدع ناو ىنطة رادلا ىورو الدوا

 ١ صولا لوسر لاقلاقرب 0 نعر دكتملا نب ادهم نءئرمعلا :

 00 نطق رادلا هفعضو ثيملا لمد ال هئاقتللق نيعي را

 هرج . نعردكتلا نان كو سح

 ادلع 5 م قرض ال ا ِ هل .نع 0 ناقش

 ل ا هلال 0

 نع عفان نع 1 ل نع ا

 0 نات ناقرف 17 0 7 و ”ىش هيل رمش لالق نع
 رغم ةياور نع ثيدحلا اذهىنالا رك دبال ظوفحربغ رحم لالقنم |[

 عطو وهام هيف هريغ مالك نم دا مث ثيدحلا ركشع رمشيابا ل ا 0

 هع  ةدلكلا هذه رك ذملو حرج نبا هيف كش ىنطق رادلا هاوردقو

 ةملكلل اعف :رتاكول اذهو رده لالةلاق لالقىا ليةعنباىبعل تلق
 ءالاىف نددلا قت مجشلا ركسصذام صرخت اذهو هن سلو فيكت

 + أح ةدبش عم ماهالا ىف ه هرك ديملاذلو هدنع ثرداا فعض

 ركيوباو قدك انب ليععسا ىضاقلاو ريلادبع نبا ظفاحلا |

 ذ نيتنفلا ثيدح تبثنال ىيدملا نب انع عئادبلا فو



 لستشيمت مادلا اللف دجأن ل اوبال نيدج تلا 0 مال هوقاناو 7

 ادني هيف لصفالو بنجاوهو متادلا ءاسا ىف مدا لستفيال ةياورؤو هض |

 | ل_رش ىلا صولا مدعب ىراسإلا مكحىف سديم مونغلا لعوهف مادو

 لامالورخالا فر طلا هكرحم هيقرطدجا كرحي ةمصيقردملا 1 صلب

 وهوزاحالاو هم هوضول از وحال يناح ىلا ةساحملا لوصو هنلظا لعب بلغنا "ىذ ا

 || قيلالاوهومهريغو عيانيلاو ةباغلابجاصو يخركلا مهتم ةعاجج دثع مسالا ْش
 || ىلا ضي وهلاو يعرششر, دن هيف درب ملاسعف ردع. مككلامدعنم.مامالا لصاب ||

 نم يلي ىأر ىلا ضي وغتلاو ىرحتلا رهاظلا بهدملا ةمئالا سم لاقى مملاىأر

 ذئنرح مِصحلا لوقذ ىعرشلا كردملا مدعا اذهو ىهتنا حدالاوهاذهو سد

 مدعلصالا دخلا ل هج حاسس نم ريثكو مديقتاع عد, . رمش كر دم هيف لب

 ةكرح نيذرطلا د>اكرحناىارخاالا فرطلا ةكرجب نيفرطلا دا رحت

 لاب هعيطن ملا نال رضنال ثكملا دعي كرحتولو هتعابس نمرخ آلادل ردتال لا معتسالا

 لاستالابريستع كب رحتأاو 2 ىذلابا زطضالاب ض٠! ىلا همضعي صاخب

 ١ ضايلايف لال ةجالل اذا فسو ىنا لوق وهو ةقش> يبانع ةياورؤ

 ْ هنالءوضولاب كب رجلا هللا هجر د لوقوهو هتعو ءوضول| ىلا ةجاملا نم ركاأ] ٠
 | فّسوي يبا نعو يرعلل اعذد ةفملا ىلع ةساسكأا مكحىف ءاملا نيمو فخا ,

 ناهلسوب | :راتخاام اوراتخاو ىمالا اولهسن تلا ذم اع ودبلاب كب زعل اريتعي ١

 هلوط ىلا( ريش عىفارسشع ناكاذا ضوملا ) هلوذب صا هركذام وهو قايبزوملا

 1 ليك اا نعى رعاذاع علا تجوب هقلطم لوشنانال هبال 0 كم ربنا نبط ِ

 ةساجهلا قالملاءرجلا نالاضيا ريثكلا سعت ىضتش سايقلاودك ادقوب فيكف:|
 ٍْ سايّ#لا لصا ىلعهادعام ىف: ةءوامروهطلاو 5 رهأ ىف مالسلا هيلع هلوقلو ةرورممعلل ْ : ريدكلا ىف سايناانكرتنكل متو مءرواحي ىذلا نجلا سمت ماهتاقال ستي

 | ردم ريغ يملا ىأر ىلا ضوفمهنا ىيقدتلا ريثكلاولسيلقلا نيب لصافلادخلا مث |"

 ٠ | اهلوصو مدع بلغناو سب اسهاوصو ناظلا ىلع بلغغناف ربدمتلاب ميكجريغ ||

 | اعارذنيعب را هيئاوجو عارؤ ةثام ءاملا هجو نوكيفكلاذك هضرعو عرذاةرشع

 نيعب راو ةبناسم هيناوج اوريتعا نورت كالا اوردم ناكنااما اهب مناك |
 0 نيثلثوةت_سربتعي طغتلملافو نوءبراو ةتسراستخلاو, مام#لا نإ الو

 رايخف قياماو لان لانك مذ ذ نوثلثو ةثس قف فداك هن بناجلكنع
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 ءارذ عارذلا هين ةحوتفم 00 عب ا ضرالا
 ”اواولارك ىبانب قدا مامالا را_تخاوهو طقذ تاضق عبس

 اعلا ع 8 واتقىناخ ىضاقر اتخاورسا نوكيف رم اهنال

 طيف لك ق ليق و ةريخالاةضمقلاقةع صادم

 وع قيلادف ةحاسللاعارذناكذ انو 0 نمردقملا

 . تيدصاتمو ريغو 'قاكلا بحاص دعو مهعارذناكمونامز لكىف

 مدعب نَظلا ةيلغ لوصح ريدعتلا اذه نمدوضمل نا |||

 2 فلتختا ا اذهو هوحتو ىراجلا ءانلايردلا اذه وهام
 مىف بناجىلا بناج نم صلال ةسادنأ | نا لاقبناي ةنكمالاالو
 َ وكلا ىنالثلا ناكلاوأ ناف'رلاىف تاضنق عبس عارذلك عرذا
 قا تاضيق .نامث توكل ىتالغلا ناكملاوا نامزلا ف صلختو
 ىقدهوثناثن*وب ورك وهو دعاسال اعما لصالا ىفتاكامل عارذلا

 ه ىف |سذع ضوملان .اكاذاو فيؤذلل اراثبا ءانلا ىذحم رششع

 هريغالو عوفولا عضومال ال ) احلا عودوت < سدتال

 ةظغانإ ناوضلاو محدتلاف عقو اذكه( درع ةسامملا تناك

 ةصالملاا لاقدر ريغذسالا تناك اذاوه امئاو بتاكلا

 دقةساجلا عضو»نم كرتي و عاججالاب ةساحصلا عووعضوم
 راب طب عاشمدتعو كلذك قارعلا مع اشمدنعف ةيرل اق اماو

 وذ صايل 0 0 0

 طرش كب رعلا هدّنع 0 3 زوجا وبيلا لوق عالق



 ْ 1 تك د 0 هيف 0
 : ََ زاو+لا فا( 4 .فلصالاو ة 7 لأ ةيحاتب 0 0 د واأَص 8

 1 0 زوجي 2 يمة نا 0 01 ارهاط طوخ راذل
 َ نع) ىور (و) هيفاهم دعنو قا رعلاغعاشم فالح ىولبا لبو ىراخ لك

 : ةبصقلا ف ىا(بصقلا جا )لج رلا ( اور وا )قاودنولا( رد 0 )هيفا

 '| بصقلا لوصاكايتشال (نطغب ىلا هضعإ ى همي ىلا هضءي صا شمالا ءاملا (ىك ناز ءاذل ف تناكو
 ( زاج) ضع: ىلا "املا ضعب ( صلح ناو) لمتتم تبسم ءاملا لاعتسال, 'ووضو (ز<0)

 : لاصتا ٍلاصناعنع ال صفا بصو) |لاصتاو)ريثكلا ل تملاعاملا اكالهتسالا '

 ًاضوتول ) مكحلا (اذكو) و) ضءبباهضعي ىئارقلا ياس 1 هعنعاماو (ءاللب
 | اضيا 6 ) اذكو 0 ذاج نيس كادوا نا رعت عد 0

 8 00 ركل ع كم .ةيسرأو* - ل اهدعب ا

 ءوضولا(زوحنءاملاكب رحب كرب لاح ) باطلا كلذ( | ناكنا ليقدتف)
 : ضرالا قبساروهفذ كرحم*الناكناو هتحت نم ضع ىلا هضمب صاخم ءأا لاانإل

 ٍْ ركملا(اذكو مكلا(اذكو )مدعت ا ءوضولازو< الف ضع ىلاءاملا ضءب صولخ اعام .نوكيف

 1 سسكش ق مقر )ءاملا جو ىلء(دجلاو هوامدمجلا دق ضو> نمأضوتاذ اذأ راضيا ا

 2 ان رتبت لا مق اما ريك دما ناكاذام) صولا ذو ِِ 7

 26 ذأ ضوطاوزو 2ك 2 ب ةارعبإ دليلة ناكناو)

 ) هيف تعقوؤ)ءاماهلغساىف ةريفتك بقنا اود الصتمدجلبا تحن: ثح ءاملا قبو (هنم

 ]1 بقنلال ساق ىذلا ءاملابىا ) هنأ ضوتواباكلا هن هنق : خاووأ ةساجص هساجب) هن 1

 دولاب الصنم اا ١فاكسالركوبا 9 2# رم



 ١ ' ليام ل لمعتسلا ءاملاوا ةصاقضلا عوقو نوكيف ضعي ىلإ هضمي ؛ ضاخالد
 : الا ناكاذا سني الى راخلاويككلا صفح وبا كرابلا نب للادبع لاقو)ةدسفيف

 ارفع هنوكل (دجابالضتم الا) +انالضتم ءاملا)ناكولو ىا (ناك ناوارشع اريشعدجبا تحن
 دخلا تحن ءاملا( نآكاذاآماو )انة ال( رك يباو ريص لوقىلء ىوتفلاو) شعم سفعفف

 ٍماورشعيف رشعهنا :ضرقللانال ءاملآ دسشسالو ءوضولا( زودعف) هنع (الصفتم)
 حاشلانييقالخالب , ( زوحف)ىلوالا ةروضل |قاك هرباس نع هنع هعقن لضفتت

 ةساجلا عوقو عضومنم ءوضوتلازاوجق ليصقتلا مدقت دقو انآ نب روك لما
 اقفس ضولاناكاذا ليصفتلا اذه ىلعو ط د مربغ تناكاذاانعف ىالثتاو

 هامل كسفب رمشعىفرشع نو دةوكلاو فق.لابالصتم ءاملاناك ناق: ةوك ف فلا قو

 دهعلا ضواعاىا ( وهو ) لاقاذلو دا .الالص ةنمناكن اودسفملا اذ ناودسقلا عوقوب

 اين( دجلابقث ناو ) ليصفتلاو مكدلعاو قالطاىف( فشسلا ضو فقسلأ ضو1 لاك )
 تملا ىف ولع وا دج دجلا هحو ىلع وفينا اماواخنال (هإ1( ل آلعف) مدعو مشع نود

 (تلكلا) هبق (ماوف) حدقلا ىف ءالاك ناكف بعل اىالع ناف حدقلا ئنالأك
 تاتا ثم 000 زي ا وا ةساحتدت اصاوا
 الصنم 2م رباع بهثلا امنا ضعبل لاق افالخ ليلقلا ءاملا نم ةرب :ك يمال ام

 ( ةساخت) لوزتالف ىا ( لزتإذ ) صصتاذاو ستي 01 ريثكو هو هتفاع
 حي رسم ظخوهو لابقتسالا ىنعم مل دعب عراضاا نولهعتسي نيفغتضملا نيوفكو
 قأيساك ءاملا نع سحتلا تكو تقااى ناكاع ىا (بقثلا قاف حرخ ملاه)

 (دجخلابقن نع )ناسنا ([ضوتواو) هوو ماسلا ضو ىف ىلاعت هللاءاشتنا
 بقثلا ناك اريك ( لاح لك ىلع ) هءوتنضو ( زا ءاملا متانق ترو روك ذملا

 هوطولاز وح الرشعو رشع نووريغص وهو هذ هتاسغ ثضقو ناوا ريغضو|

 قارتشع دلا تخضاملا ناكن!تناقاهريغوأ ةاث) روكذملا ( بتثلا ىف ثلا ىف عقول وأو)

 .دعباب امل ض# توللا نالاضيا بقثلا قام سيانالو هتزثكل ( ستنال رشع

 ناكوا هئم لغستلآ لبق ٍبقالاؤف لص توللانا معْتاالآ مهللا هتملفتتلا
 ؛ دنا ثحت ءاللا ؛ىاكنا اذكو) سحب بعتلا ف ىلا نافاس تما عقاولا تاوبجلا

 ظسناودجلاٍب ع نم ءاملاالع نااعاو ءاملا عبيتت( سدت رعى رشع نملقا)

 تح أم سلسال هنم فرغول ثدح ناكناةرسشع ىفارشع تاكودخلا هجو ىلع

 ان كسل  سشعف ةر هه وم ناكوا سدا ناك ن اود سفلاع وقوي دخل ديلا نم

 4 عسا سراصق)لزا (لطتت رشح قارشع ناك شوكلا عنا وو)
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 ظ | لق "السان تاساجت ل نييك ل د ريصإلال / ليفو)

 | اكراصفا رييك ةنوكل ( سه سل ليفو) ايش امش ءاملا سهتل (سيع وه
 1 ىراخي ل ( ست مب 04 0 هب و) تاجا ا ائلن# 0

 ْ عتجاورهابط ناكم زم لخد ناو سد وهفاششف اًثيش ةياحضلاب لصتاواسجن ا

 ا لداخل و سدا الةساههأاب ١ لصن ام رشد ىفار يش عرابص ىت>ةساحل ايهلاصتا لبق

 هلاضت ال يقا ريثك ن اكن اوةثكلابا رهاط وعبال هتنه لاعب سد اذا هاملانا ٠

 متلقربتسعلاهاليلقراص تجهيداسهط ومس دعز صقنولو اهي ستنال ةساحصلاب
 ناف) رانك اوهاةهاهياعدرو وا هيلع دروءا وسدساجلاب هلاصتاتقو هرمكو
 لاق بنا نه جرخو )هو ام سا <: دق ناكريتص ضوح (بناج نم "ابملا لخد

 نوكيف(تاىعثبنت هيفناكام لث» ٠جرتملام رهطيال شعالا)ديعس نإ( ركب ولا

 ملامرهطبال هربغ لاقو) تا عشا بيسدخا :اذال سنن ثيح( دمصقلاك )هلالس كلذ

 درج ( رهط:)ىاودن م1 (رفعجوب|لاقو) ةدحاوة رم( هيذ) ناك(.املثمجرخت
 (َوهو ضوملا ىف) ناك (املثم جيري تاو) تناج نم يورملاو. بناج نم لوخدلا
 ايراجريصي ذئني> هناالندلا ماسح (ديهشلا ردصلا واس تخا) رفجج ىلا لوكىا

 لخدي ريغص ضوح )ريغتناريغ مالكلاوةساديكلاب ريغت. لام ستنال ىزاجلاو
 ناكنا )الما هيؤةوضولا زوي له ( بناجزم لي لو ءءابملا هيف |[

 ١ هاما نازهاساغلا نال زوج . هنوداسفمب راواعي را ضوحلا |

 قمرتك نمزتك |) ضوحلا (نك ناو ) ىراجلاك ن وكم ( جرخ مث هلو- رودي لب هلثمىف |

 نا ا هبة لاو ةرودلا تعود ىناغاو دلا رض ا يزال |

 ١  1ىراجلاك نؤكمالف هيقرعتسن لمعتسملاءاملان .عتسملاءاملان الزوج ال) عبر !ىنعي رانمىا(كلف (. ١

 افك و) راجدهنال(جورحلا عضوم ىفوالوخدلا عضوم ىف ضن نالا) هلا عتس )هلا معتسا رركتيف ١
 | اهعوبلت نم ىا( اهنم جرتكمالا ناكوسمنىفاسجن ) اهعسو (تاكاذا "الا نيع |
 | ركذف جوبنيلا بناجنمىا (هيئاجنم ) ةرهاظ ةكرح (ءاملا كرحني ناكنا) |
 ظ كيلا ذهلم امنع جو رقم( ويوصل رماعب ) وو ) هرابتعاب نيل نيل

 ْ | لقي ءوضولا زوجال لاخلا 0 نكيملناو عونا نم يد
 ( لل
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 | ملستادالا رشم )ل هذ رظنبخ حلا ىلع داقحال ماو (نال ريغ ريدتتل
 | ضوملا قءوضول ا( زوم هنوقو)ءاملاةربكل ىا (هنرثكل هتعاسنم ) هيورخ معىأ
 | ملح زوحم ( الم ) لمءةسلملا ءاملا جورخ ملءالناوىا .(الاو ) نيعلاو
 ْ وضعلا ىلع ( رطاقتب ثيحم !,ئاذ ناك اذا حلا ءوضوتلا ) هريغوا ثيلب هجورخ

 ' ٍ ىا(الاو ) كلذك هلامعتسا ىلع ردقاذا ( مهنيال و) قلطءءامدنال ض2ء زوجي )

هن ) هكلد دنء وضعا ىلع رطاعتيملو ابناذ نكي ناو
 ا ةرارما هتزجالىا ( م

 || ١ نصوح حلا مكسك دقاو دربلا مكجو ءاع سبيل هنال رطاقت ريغ نم وتصعلا لج
 7 || (اصوتق)ه بف ضوملا نم( هاملا ىرجاو اره هنم لجر) رفح ىا ( ىرك ريغص

 ا

 |0001 وأ كل هوصو (ناس رهنلا ) تضف ( نم ) دوا لعبا كلذ
 .ىأ ( هنم لجر ىركو عضوهىف ) ىرجا ىذلا (ءاملا ) كلذ ( ممحاناو )

 ||| ءوضو زاج ) متو مث هنع ( أضوتف ) هيف (ءاملا ىرجاف ارهذ ) عضوملا كلذنم
 هركذ للف ةفاسملا تناكولو ىا ( تلقناو دفاسم نيناكملا نيب ناكاذا لكلا
 نان رج عضومىفالا ءاضعالا نم لمعتسملا ءاملا طةسالنا كاد دحو طا ىف
 هنآل ناخ ىذاق لاق لامعتسالا مكح نم اجراخ ىرابجلا ءامل اعنانت نوكيف ءاملا

 لبق راجءأم هيلع درب لوالا هلمعتسا ىذدلاءام لاق ةفاسسم نيناكملا نيب ناواذا

 ةفاسم امهننب نكتملاذناما لامعتسالا مكح رهظدالف ىتاثنا ناكملا ف هعامجا
 ىناثلا ناكملاف عمت راج ءام هيلع درينا لبق لوإلا هل_هعتسا ىذلا ءاملاف
 ]| ا ءانب 6 1 هلوقو ىهتنا كلذ دعب رهطدالف حش ريصوو

 [| || رداوتىفو ) ىلاعت هللاءاشنا هيلع مالكلا ىتأسو لمعتسملا ءاملا ةساجي ىبع

 | 00 هس عد.( ىراا للا لام مالا ءاع فسوي ىلا نح علل
 || فلتخاو سحم#“ مل رذق هدنىفو هيف هدب لجر لخدااذا ) ىح اهرثا رعظر لاه

 1[ اذهب فسوب ىبا دارم ىا ( هدارم مهضعب لاق .لوقلا اذه ناب ى نورخأتملا
 |1١ لأ ملاىا ىنعلا رابتعاب ركذامناو ةلاخلا كل:ىا( وهو ةصوضخم ةلاح ) لوقلا
 1 3 افرغ هتم نووزتغي سانلاو مالا ضو ىلا_بونالا نعت ىرجب ءاملا ناك اذا اه )

 ا ْ 0و لوملا اذهو اضعب 0 قلي اًم>التمىا ءازنا رسمكب ( اكرادتم
 | ناكنا ةساحج اآمملعو ضوحلاىف هدب لخداناق اهيف لاق هب واتفىف ناخ ىداق

 | || ءاغ سجاد هعصقلاب ناسنافرتخيالو هب ونا نم *ىش هيف لخدلال اكاس ءاملا
 |١ بوبنالانم لخدنألو مهعاصشن ضوحلانع نوفرتغي ساتلا ناكناو ضولا

 ظ اك ضودلا ءام س4 هنا ىلع مهرثكاو هيف اوفلتخا سكعلا ىلعوا ءام 5

 | ساثلا ) 0 : --

|| 
1 1 
|| 

 أ
 ا 7
1 00 

 1 ١

١ 



 0-0 ا مقر يالبى تسلا بذل

 ىلع ام هللا هجر 100 هقدن> ىبا دزع ضوملا ءاه 2

 .ثدملا لاوزب المعتسم راض ضو ءاهنال 0 ل ا ءاملا نوك

 فسو ىبا دئعاما الرءةسم مصب م هئال رهط»و(رهاط ءاملا اه دعو
 ماو وعلا ةراهط هدئغ 0 وو. - 0 م

 ل ىواتنلاو ف 0ك او اذه لا 1 أب ْ
 ا ا 5 0 0 فازتغالل أر

 م مهنال 0 ناي كلا 3ق د 2 ١

 (| ىتلا ةهلئسملا سادق ىلع 57 ريغف راقكلا ا هوضولا
 ع مئاضوتوار ذاكلا لستغاو [ قح ثدحلا مهنع كوزيمجت 2 هع ا

 ممسملا نييو هن ق ؤروالذ ءاوس .اهمدعو هئنو كلذ

 رغاط ءاملا امهدئعو هلوقىلع هفوطعم هل تالا نوكتنا

 ىلإ دنع م ضباب راع 2 0 ا 5 رخآدا

 وشو 0 31 كاسشلب 5



 ننا
 | هيف ةساجلا ءاذب نقيت مدل راتخناوه ضو-لا نع ضيغب و بورنالا نم
 لكما (وا ملا ءانالا ىف هسسأر تدار :ىموللا لخداولو ) ابراج هتروريصو

 زوجنال هنا د#نعروهبشلاو .( قافنالاب علا زوحي )هين هبق ( هضح)
 11 ةلاسالاب الرعتسم ريصق اما هنال ( فس وبىبادنع الرعتسم ءازاريصرال نكلو) (

 باصلاووضعلا ليازاذا لامعتسالا مكح ذخأب ااهنال ةبابصالاب اب لصح حملاو

 ءاملان ب الرعتسم ءاملا ريصن و زياس ريغ حسلانا دهم لوق اوهجوو وضعا اليازيال
 مام هب زج م العشم راض ملا لوض>:ليق تاقالملادنع هب د رعاة ين ذ رع

 ءاملا ماكحا 5 ةيبق ىتأتو فاسو ىبا لوق ىلع ىوتفلاو رها1 ريغ وهو سما

 2 ىلاعتشاءاشزا ةباجصلا لصقىف لمغتسملا

 ( نيفحلا ىلع حلاق لصف )

 ة كاعد لا مفدل ثيدحلابت يئةصخر ناكال هناالا وول ام

 ةضيقتسلا رايخالاب مسا تيندقو ءوضْولاب لصوب ف ءوضولا لسصا دال ||

 .كاسغنب ناوغصو ىلعو رعالوق اور العفو الوق مسوهبلع هللا ىلص يبنلا نع
 هثاثاا ةلدابعااو رعو ركب وبا العفو ةشئاعو كلام نب ىفوعو تباثنب ةعزخو |

 هللادبع نر رجو صاقو ىبا نيدعسو هع زخ نب ناوصو ةعش نب ةرغملاو
 ىبوقوياو مازحنب ورعو زباجو بزاع نب ء ءاربلاو ءر ركل ةديرب نب ناهلسو

 ةماماوباو صاعلا نب ورعو لآلي و ىريعدلا بما نب ورعو نايوثو ىرعشالا |
 تماصلان ةدانعو ءزحن ثراا نب هللا دبعو ديعسو) أو دعس َن لهشو |

 دعس ماو ةشئاعو ةفؤيذحو بوباوباو ناولسو ديز نب ةماحساو ةيهنب ىلءو |
 هللالوسر ناجحا نم الجر نوءبس ىئدح ىرصبلا نسطاّنعو ةب . راصنالا

 زوجي ممل بخ فسو وبا لاقو نيا ىلع مح هبه هنأ ملسو هيلع هللا ىلع ا

 لع محدلارب / كيم ىلع رفكلا فقاخا 0 هترهتل ه ناةكلا محد

 لفن ىلا لشح نإ ل-ج ا لاقو رثا اولا "رح دف تءاجرا ا نال نيل

 سو ةيلعاشا ىلص هلأ لو سرت ب يادحان ع ااثيدحنوءثرا هذ ىف عملا 1. '

 ْ نيذللا ىلع لاري نع نأ ىلع ليادلاو مس لاو اومَدواعو اوتفراع.
 ةعاتطاو ةنسلا لها بهذم نع لتس هنا ٌةقدنح ىبا نع ىورام الاف ناك
 | نيتحلا يحنناو ةرصاما لعر لا ناوه َلاَقذ
 1 7 كللامن ىلا لوةني هدخاوهو نيغللا ىلع دئاىلع ميملارلو ريناو ايلعو ناعع عا



 0 را

 0 اراها ا اروجاعناك :

 اذا انو 37 ل مرر 200000 ا دا

 ا ةماقالا ةيتك دع دما تررعتو ةصخرا تاز 4

كلا راش ىبلب لا هْضرعاوةع : نسا باِدِيف مقلب ءأ ١
 ي

 .ءاملا ضاخاذا نوم لطجإ هنأ ليادب هيقاخ 1 لاو عر ْ

 عئماذاو لطب خورسش» لاعلان الولو 0 السنا 6 نللا ل 1 ١

 لولا هن اهنع احا 4 1 0 لوسالالوا 0 طاغسا ةص هنوكا ْ

 1 ان لمفلا هيعمل 0 3

 لسففةدابعلاهب دصق ىذلال عقلا ماكحا ةهلج نم باوثلان
 ةةولصلا ناو نم ةنكح هيلع بترتاملاعورمشم ن نكي لوا

 ةناف مخ ريغ ةولصلا رصقن ا

 هعموؤ رسدلودع رمال

 ةدان انلا مج ىلا قيطنالاك انض رد رد

 ناتمك 0 لفنا اءانمأ مئناو و م نبت كار

 هلاهتحاناو اهزاوح مدغ 6 هع زعلان لآ هنالال نع

 هياعفئرتوا 6 ا ا رينعا ثيج هل 1 0 0 ىذا

 ا ةيعورشم تثق هب ةراهطلا 0 0

1 

 ضارتعاو مامتالا فالك هقع 6و اعرش هدودبو روصت عع :

 هركذىذلاعرفلا ةمص دقت ىلع د :

 اهريغو ةب ريهظلا ىواتفلا ف لوقت ا
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 اهتراهطئلع مدقلا دف مده |ىلا ثادملا ةبارس اعنام اعرش ريتعا فحل نا

 نب روذعملاو مهتملل محسملا عئم هيلع اونب و محدملاب لايف فخلاب ثدحلا لحيو
 لتيملاذا ءاوس همدغو لجرلا لسغنا ىضِتعي اذ_هو كلذ ريغو تقولا دعب

 ةيالهب ةولصلا زوج الذ. هلريغىف هنال ثلا هن لزب مل هنا ىف فلا رهاظ هعم

 تزاجل+رلا لسغ بجالهنا لاخلاو بجي لولذا عفرلا بجاو ثدخ عم ىلص
 لسغلا جاو ريغ الحم لسغو هيعارذ كرتولاك راصف محسمالو لسغالب ةولصلا
 هنا نيفحلا ىلع مسق نيقومرجلا تحن هد لخداوا ةيريهظلاىف هنازوو حملا
 ءازجالان وك عرفلا تلذىف ه+والاو لاق ثدخلا لحم ريغىف هنالالا سبلو نحمل

 . ىملامتا ةدنملا تضعهتنا اذا مث (صسم ناكو ىعي فلثلا لالستال رهتلا ضاخاذا

 لوقا لضحدقو لسغان بجوامنا عاريلاو ضوحلاب لسغلا لوصحخل اهيديقتب
 نا ىضاق ىواتفىفو هي ريهظلا ف ركذ هناق دعب هنف عرفلا د عنم الوا

 مياس صاةثنث ردع هلجر نع لّماو ةفحخ ءاملا ل*>داذا فخلاا محمام لاق ثيح

 مكحه لطب الف لجرلا لسغنع ”ىرجيال ردقلا اذهنال دهس لطنال لقاوا
 ىفانُع كلذ' ىورم محملا لطب بعكلا ءاملا غاب و مدقلا عج لبا ناو حملا

 :ثلولذا هلو مسمريغ هل<ربغق هنال هلوق ايناثو ىهتلا هللا هجر ةفشح

 زاوجلانيه مسلا'بوجو مراتسال يع لجرلالسغ بوجو مدع انلق هرخايلا
 كوب ههيدشتو ةريخلا تايجاولا رباسك نييعتلا ىلعال اههدحا بحاولا توك

 زوكذملا عرفلاههيجوت انلاو ىنتحالاغ ىلع مج ريغ دخلا ل_سغو نيعارذلا
 , ماعلا ىلع امه تلك نيلجرلا لاسفتا ريدقت ىلع ىتأتنامتاهرخا ىلا هجوالاو هلوش
 كالذؤروكذملاو جحدملا نالطب مدع عم نيقحلا رهاظ نم ضرقلا ردقلالتا مم

 نيلجزلا لسغو نيفحلا عزنبودجوو حسملان الطب و لجرلا رثكأ لابستتا عرفلا
 'ىناني هلكاذهو كلذك ملا نالطب ونيلجرلا دحالاسغنا نا ىضاق ىواتفىفو

 اءاقي عم فذملا حسو فقل | ءاقن عم نيلجرلا لسغنيب قرقنانا امبارو هلافام
 ( ىناثاا ىف معملاربتز لو هب فهلا خم لطي و لوالا ىف لئغااريتعا ثيخ قومرجلا

 ( قوةرللا مح مو. لصالا دوجوعم لدبلل ءاقنالو لسغلا نعملدب فحل محسمناب
 هلذفتظولا ررعن دنءقاضيا لسغلا نع لدب وه لب فلا ممم نعالدب سدل

 باول ماو ىلاثلا ناو لوالا نازو نوكيالف شيخو لما يلخرخ الا:لدبلا زيتعيال
 | ثدحلا ةيارسساعئامريتغا اهنا 'فخلا ناوهف هرخآ ىلا ةقرفتم مهنطكذا ةلؤقنع
 صضيخربلا لاز: لسغلا لص اذاف انيعلسغلا تاجاب مزاللا جبرخلا مقدلاصيخ 2

 انطباعا

 3 .( كاون )



 ١ قلع هضاريعا دك مدعو مهلشتت ة 3 :

 |[ ل 00 قاد طا 0 ثا

 مع ا رسسمالاك رس م:ةال
 0 00 1 000 0 لسع مولا تدلل م )»م

 ئ 2 3 1 0 هلاك ا آ
 َه ةراهط ىلع ثدملا كاذانئاكىا 5 : 007 ىلع هوضوالب

 ١ هتيفؤت 1 ا و مرقم ع جيل هلي واموو:

 هب كد ا 0



 7 وكل ل 0 01 عباصالا وضاق |
 رعتسلل د ,اتراضارطاقتمن 0 ملاذا ةباصالادرعةلمهةسمربصت |[ /

 يع !؛ ل 1 هدب د |

 + ىلع عملا اهب تين“ ى حلا ةروهشلا ثداحألا نال نوم ا

 ا د 1 ا ا راك 00 . حسا هل للا نافا رطاقتمناك اذا امال ضرفلا ىف اي ما

 راوتملا ا 6 0 نأ 6 )انقل فالح 1

 مح و ١ ةئسلا فلاخ نكلو دوصٌلا لوص+ل( زوجي هينكحص ر هاطظو

 ٍِر ىا(امهينا و نموا يبقا لم ( نعوا. هيؤخ رح نطان

 لا ىالخ هنال أ وضاق لع زول الف ءالعا ىلع عملا |

 0 3 نا هسهج 5 ٠ ءادجااك ةيفيكلا ةفلاع



 قسرا 07-000 محم 4

 || نم نوكيدقو 0 فنا قون 0 قو*ر و '

 1 عياضالا ريسبادلج ادلع وأ ضر درملارا ادم 0 و

 / نم ىدلا 1 قوذوأ ا 3 0 1



 - هلام عي هر رجالا لسحرا ن ع لذ ,قوعرجلا ناب : |

 1 71 امه 0 0 0 ساي 00 نم "طبخت قوف

3 
 : 0 9 00 ايف ا 0

 1 3 هدافا اذك لج 1 ءكانلخ ا 0

 6 2 0000 0 0 هلك 1

 1 نمءز ”ءرجلصتبنا لجالناكناوديلع 0 ا قرخ

 3 2 702-2 7 د

 سس ينعبامف 0 رحب 3 دل -و5

 عملا 50 8 0 3 انوجدو ةصالخلا



 1 ةروكلابا او كاكا 0 0 4 ا

 ْن ءعباصا ثلئريستعي نطل هاذ قوثاناورلار هاظوهو ا

 ناك نو عباصالا دلع قرا نكيللا] علا نكيملاذا عيانصالا َر رغسا 0

 كلذ نملةا) آلا فقرتلا نكن 0 2 ىلا ت

 قا رشا ناموا لالا ا تع ها 1 1 ا |||

 عطنا هنالوقور كارد قلد 0 دل ةناق رع ا ىلع 8 .
 نيس ,كضاردق لد لإ ىف قرغلا .ناكناو“ 24 عطقتاماةلطم فلا ٍ 1 ذا

 كالذكن يعيصاو' ) عيصار دقرخالا) نعذلا( ىو نيءضوم) ق( و4

 : ناكوا عم الفدحاو فىدح ق عبانصأ ث . كلك ردق نّوك عئاملا ن

 فيصنلا لولو عياد 0 0 اامف) :

 ناكما مدع راب قرطلاو شلات ل ع عب 4 كيد ةروخاجخ ْ 3

 هرخالا هعئعال امه ندا قرثلاو' اداتعلا هجواا ىلع ف هكا ةفاسلا عطق ا

 هاجت لوح رابتعابا« 8 ما الا 0 ةشاجا افالخا دوج وم عامان 0

 ردق قرد 57 5 ردق 1 ل

 عناملادوجول مشل (زووعالو)ةيعاماب مكنحلا ف ( عمج دحاو
 .(اهلامكب عباصألا روهظ) عن ىف(طرتشي و)دحاو فخ فوب صا شلل

 عئاماهد_ح و لمانالا رو_هظ "نان ىسخ سسلا هيلا لامال نال

 ١ معلا (زاج) ماهبالا ريغ نم ئااع عزف مياصا ثنث | اك هر

 ريسعل الاو م نيعر وهظ ربتعل راضالا دثع ْن



 ) ف دارت 1 0 2 0-0 17 كلا
 ع نا م ل ف 1 همدق نم " 0 ىرال) ند

 0 ريتملا نال دال حسلازاوج ( ا 0 ةلاسو ب )كل و)

 اكاذا)يبكلا ( قرغلا )| ذك (و) عنها سكعلاب ىمالا ناكواوطب كاف

 ا زا او+ ّط رمشنإ س لا يلا قيناللا اريسن الا عنميأل

 وا ا ردقالا ا 0 نمالو كلا ىربال مدقلا
 ْ 9 00 00 ىذلا 0 و 7 وق 0 ماع

 9 : هلاعي.رر

 ٍ 3 لا ا ىلا ها كمال نحال ال لبقو 'ى 1
 و ىآبام ىلع دوعب م جرا ذام الخ ىلا وادم زع
 فان :ع( تاباورلا ضءبىقو ) ىلاعت

 ْ ا

 . ىلا مديااركا جرخ نادان ز نب نسما لوقوهو هنع ةياورقو
 ١ ص 6 اه و ا 3 000 ضقنت



 اهضعب 0 مدقلا ن 8. اهضءي عيال للزادتح قي كارد '

0 0 ماع 3
 1 

 1 لاو علم ا 0 05 عم 0 لصألا 7 ا ل 3
 نمديالسف ححدالا اوهو ةرخذلاى ناقواه رمغو ةصالدلاك ىوات علا ريكا هلقن

 لسغلاو سلا نيب ملا زاد مدعو اه* لهلا عوقوالاهجو هل سلو هلوبق
 روافع ةصخو 11 1 توك ا 0 هيد 3 و 3 1 1 و

 فذلا بع ع 5 00 0 ذا :

 دنع صاقتنالا نمد غ تح فانع مدقتامو رهاظوهو (هدعس ضَة دال ند و

 ماما عاابلا ع راذلاب ها ٠ يتلا بدع ىلا بتعلا 1 3 رخ

 2007 ىلا كتل اخ 0 مدل( عضوااو) 01 ا 2

 يقيل ىلع ,ىذع 26 ا ١

 لاغ ةناسطي دوره ئذلا* ع دا كلذ( 57 7 اه ريغ 0 ا ْ
 ديلا نعوإ 0 0 ريعخلا ع نم لاح 1 مه ( فالاقاز <فانورخم لووك 1

 ا تي - هيلع( 0-0 7 يفز ىلا دعب ب فنار : 00



 1 قاتلا ا ل ريغ ا 0 ير

 5 إ ءذه ىلع حسم زج ملاغاو ىالذ ,ريغوأ زيطااوادربلا لجال دملاىق سدي

 شالا ءددهىف درب لو عملا 8 لسسغلا ةيصرق قع لج تاتاك .11نال

 | لسا هكح لن. باتكلا مح هب زول ةرهشلا نم فلا مح-*ىف

 /) ةلالدلا قب رطبهي قيطتق ج رملا ف فلاك تسالو و فذلاىفاك اهبلا
 1 و 5 0 هقر 00 (رتابجلا ىلعع راسب 3 '

 ,اك م قوقولاو م رع نبا نعوه نيبلا نيدنجحا
 1 ٠ لعله ندي نع لال قارا تت :مال لادلالا

 تاًأسف ىدنز ىدحا تركنا لاق بلاطىلا نإ ىلع نب نيسحلا
 راكل لع محسما نا ني ماق سو ةيلع هللا ىلص

 2 مدايتس ا وو.

 :ررمذلا مونإو حي رحلا ناكل هيلع م مك لا نكل كِورَتَم ىطساولا

 ائيلاذي للاب ثيدلا فءض رضيالف هنودب وا ءوضوب اهدشئيو
 8 ىلاعتهلوةوهو ضاولا لي ادلاب ب مه ا علل هج ءاعمبلاة جر نودهتيل اهم" الا

 محلا( لطب ملءرب ريغ نم) عدلا دعو( تطةس اف ) جرح ند كيل
 زيأمب لغتنا نيل حال لطرح تاطقسالو ) ةيعرش ف

 0 "1 ىلع معلا 0 مهلك اقبال هاك قياننلا عيددل احناو ني
 اهرنذنإلءاملا ( ناك نا)اه-ةن(ة> >رقلا ىلع مسن لع)الو: لسغلا ىلع

 لع رمجسلا لعردش) نكل ( و) لسغلا عر دشن ال (ناكاذااما) محسملا نمو
 0 0 د ىلع م 74 1



 00 م 1 عاجلا لسا

 م 00 او 0 ما ها ةفلاذعو

 : قويت اور م” وعم كلذ لعاو ةيضقن ةر رافع راحل امي .

 : هد 1ع ص رن س ! تالا عرش وال شور لم لعد لا 0

 3 ةياوزوهو ناخىذاق لاق( ضعءبيلادن 6 ا

 منال هج تال الات 5(مه ضع هرلتدمسما 2 ا

 ىقاكلا ىف هحتو مح وتنمو هركذ لاقوة يادهلا بحاصلام هءلاو( زاجاهزكا ىلع

 ءاصقت سالا ىلا مجتح ال باعيدسالا طرمشو اى ل ا را 0 ةىلا ىد'ويالئللاق

 هدا ارملاىلا هليلاذ وفن ىلا ىدؤيف اهودو هقر ا ءا ندا عيجج ىل

 ةخا رمال ةباصولا ىلع ع لا :اجاذلو اهرمضنةل هلآ

 نم نيتباوراالك مثجر دلل ءاصوتسالا كالذ مر اع اريكالاب ءاغت كالا ا ناك

 ا 1 رك 3 0 0 م يطا كلا ب 0 واب .دس الأ :

 00 | 0 2 0 مما 0 9 ةرح 0 0

 ائلق لسبغلا ةازيع ذدنيح هنال سأراىف ةجا رطل نوكت ناالااا 8 صضعبلا لوق ذىلا ةراذ اعتجااوهدوقومر كنع رشي مل محملا نالا ع

 1 وا 0 هشبل ذا اي 1

 0 01 هل



 ةح ارجل قوام ىلع مم كلذ رمضيال نأك ناو هَ
 1 يا عبق قر ذالو اهردعت ردقتيف ةرورمذعاا عسل ٠

 ٠ ا رم للا 0 هم نقلا 0

 رلا 0 ع 0س ا وللا ١ 00 فاملا ل ع
 0 هك ا زاوخل تءك لا يبت

 : 1 مل كائرادقم) 0 0 0 00 2

 ١ - - ماا ا 10 قا ن 1 0 ىا(الاو)

 , ل ا 1

 0 00 ا ظ

 5 تاكرادتم دل لل 0 نممدعلا

 5 اكملا كلذ ٠ 0 0 0 م رو

 ار ا 00 ما

 : 1 هلا نع هل-ضقفا قالا .ىلع اداز وا امام 'ناكولو

 0 00 ههدح نمل 0 1



 مكحلا ناهقيقحتو قابلا ىفرثؤ. اك ىضقنا اهقرثون نيبتلاو
 1 امكح قباسلان رءزلا ىف هلاتويث لا ىف هتوبث نوكنام و 10

 ١ . هيلع عالطالا ن 5 نيتلاب تباثلا ناداثد الا ل امر تبراثلا نيب

 هر ءارهظ» دانتسالاو ىضماعقو لاطلاق هرثا رهظي نيتلاو. دائتسا

 بهذفةواصلا قوهو ثدحلا هقيسوأ فلا ىلع حساللادلا شم ىضم |: د

 تدسل هثدح نال قدساو .ءوضو متين هازاج تال ذ اننا ى دمهم ةدم تكفا

 رادق»ىف هريثانرهظب يف حسملا ىلع باس ||ثدحلا ىلا داندسالا قد سطل ثدن '

 اهدسفب ى> ةولصلا نمثرج ءادا فداصي ىل لاخلا ىفو ةواصلانم
 هوضولا ىلعردتو ءاملادجوف مهبل قرصتاق ثدملا هقيس مهيتملا ادكو 5

 محمام فال دانيسالا قار رظإ قداس )١ث دا ل-عتوشا ىو 1 0

 هلزو< ال ثي < 1 نك هن < تطول ءوضوال بهذف ثدحلا هتلساوأ

 ةولصلان . ىدم اعذ رثاف يتلا قئر رطد قياسلا تدلل لع ثورثا

 ن دلا ديه هذا نع ترش ندلا طظقاح مثلا قر رثلا اذه 1 1

 هر نك دخلا طورت 0 الا لءج فنا الا امهيلع هللا ةر رب رسطملا |[
 هريثأت كه نا عِش قوه 5 عضو و اذه سل الاك_شا نيتلا لبيق 4 00

 اذااك ا هر ا هنلانى 2ع ةملا ىف م

 الف 0 1 ودا دكا نيّشدلا نإ دوا 7 هريزع رج 3 0

 نالخ 0 ىبادس: كَ راس ا ( 0 "0

 لوحتلا ىل_عوا لايقتسالا لع ردشال ناك اذا قالخلا اذه ىلعو ام“

 هدئعال ايادي 1 الا هب ع بح 200 هههتجوا نع ردا ةس :



 هو هيلع بيا لال نال هذ رس
 0 ا 5 ْ هام ا 0 3

 18 كذا فل ةةاوه سواق و ا اخ . ى

 : وكنا الا فتح 00 الق ) حلا سباب

 0 ءدلإلا لدجو ا (نينعن نيدد:موا) .هكلا ىلا مدقلارتسر اه داخل

 اذازاملء جسما( زوجكالافو الاقو ) لجرلل لعتلاك هَصاَخ

 0 و برش دايز م 0 .ارت> قراذا وألا فش برقلا ف

 0 لوعاننالا ا نسل 3 ادهىف
 3 نت رك ذات 00 ل 00

 ,رطبالادب هر نر الف سآي لا الخ ىلع فلا ىلع

 صب 0 3 راس 0 دخلا تق دولنا

 م 4 ,| اذه جلعتا ٠ نين راو مالا

 نملك 10 ونلالاق ميسو ىدهم نياودجا مامالا نع هفيعضت

 / هاه 1 ,* نكل لي ذءتلا ىلعم دق رجا امى قبلا 5

 2 اذا ايف: نيكل ةنا عنيف 1



 ]| تنضم لاقاذاف بس ريخب ءاضتقم نع ةلالدلاو
 / لال(ىوتللدجخو فسو.ىالوق لف

 ْ دا كناناقافخ و ناىجش ا ا تلاد
 مدي ذلطاو ساب ركلا نع ٌناكوا اود ريغ نم قس !ا ىلع ك كس قيضدي

 . لياذلا هخعو نقلا : و برق ن اخ طاف مالكن ءرهذام ىلع دالا فاي. ١

 ىشع ع يد نانو ىذه "اننا نيدلا م لاق وصاى أ هياتم هنق نكماق

 ناكنا ةصالخلاىو ىهتن الثا ىلعف ؟م اراك انغام اعترف رفدعغ ٌ

 86 0 0 06 0 0 رخشلا نم د

 كد اهناَر 5 لخادتو 1 كا 1 يلا اهتيالصا 0 دعاشول

 ١ مدقتاكةلالدلا قب رطبا هيلع حمللاز اود ىلءاو»+جاو طل : دل لاك تراض تح

 ةسهح بر اوجلاْن ا ىناولحلا ل سَ نع ىدغاوا كَ دلا مختار ركذدقواذه

 ١ ليضافتاا ركذو لاَ سان ركلاو قو را ل رعشلاو لْزْءلاَو ّى :رغرما نق :

 سماح امأو نطبم اربغو نطوملاو لءئاريغو لعن ماو قيقراو نيل | عاهل رالاؤ

 ١ نمد راو هل هنغ ةداخ راناثلا ىف 1 ىهتن ا ناكام فك ةيلع . محلا زونجا

 0 ناالأق قنا هيلع مسملاز دال 0 ةز ناك 0 رالاو لن 0

 ' هيف فات انط.ءوا العنموا انلغ 5, ناذاهتمانيم ناكافتواتط.موا الفم
 نظي ؛والثوادلجاذا ع 34 وبعان هل الاخز 00 هيف 0 ْ

 قلب نكلو فلاب 218 را وااو هلاق ا ءادأا و
 أ وصلا نموفات العا موعأ ومشي ربالاو ناثكلاك ظيللا ع ون نم ناكأم لك
 ' ناكؤا هيالاوخملا زوكاعفلخاد وهةاعاظو ىرغرااو قوضلا نع خ > وذْخأَو 2

 ديلقلا | عفاقيقرناك اولي .هانالود 122 ريغ نم هرم هر هنعم ىقك نأ نكد ثق

 0 3 هيلع 5 هللاَز ازوجيالس تك ا 0
 زو 7 034 ولا 3



 ءتلاريغولعنلا 0 0 0 وق لوتنانال ناكام فيك |
 : لاَ ا اوكةصالخلا ىف جيددقو هركذيإف لاول اهأو ناطيلاريغو

 وام هسبل ناف فحل قوف قوعر را ىلع مدع . لأ ثيح ساب ركلا نم

 3 لج 00 3 دالا 0 000 وحيالو امهيلع

 اكاذأ فخ هنح تسبوا 6 5 هنمس ءبروملا

 ل رالاق نادوداغو لا راو ىزغرللا نم 0 الى ركلارغ

 3 ىلا ناكنانناق# ةالثلا ىئعبوه لف علا | زوجت ال فوصو

 يسم[ 0 000 مهدنع وعنا ةيلع 2 نوحي قيقر

 : 1 م عملاز رو ا 2 ناكولهنا اوعججاو
 0 ؟ذدعإ نطبلاو لعتل 0 يك 0 00

 ذدعبد ا ىلا ق 8-0-5 2 و الهنا

 نا ١ ءئاذا رو 0 لزغلان 0. 0 0

 ذ ماالعتم هيلع حملا زوجي ىذلا بروج اف اضيا هيلع عملا

 نع جرخدُهف رو<لاق ناو دوجو جراما ف هلسبلو ىدس |
 ,ءزو+ 0 0 5 هكا نكام ىلع زوج أ

 ةناتناىعناللا 01 ل كنع برغل . تاس ]| 1



 ْ 5 معسعب 0 ا هدا سامإ عا ال لاق ناو هب
 أ لبيعكلابو قؤهرإلا وابا فلاب يهدا اهب

 ةهسوسولا نم "ىشان اكشن اذهو ةيحالطضالاو ؛ هب وغلا

 [| رادقمف ىنالتخا عياشملا نيبمم هلوق نم طا ةمالعب ةبناش ران
 لياموموودا فكان نتازدكال م ص 8 زاوبج وأ 1

 ا اذهنا نطالفان رو“ 0 00 َ

 ديما رتشا ىف تاناو 0 فئاتولعتلا د 3

 . مامالازجشلا ع تلأس قاواخلا مالا سعشالاق 2 رات اا ؟ذ مث هيلع لوعب'
 داتعا ىذلا قد هرلادا+ اهب دا ارا ههشح ىبادتع لمتلا برو دا ريسفل ن زعدأ 2.

 نوكب 1 1 رصلا ريظذ ظيلغلا 0 هدأ ادا د مهر ر 0 0 1 0 . سا

 0 ؟ذامد يوعز نم يلب 1 ظلغو نر را 0

 مثاسه ل عنوشع ىاانايبصلا براوجى داتعملاهناق نات هسااوها ظرلغلا
 قاسلاىلا مدقلار هاظ هد 0 وةسيأع ىلعالا مع لو طاح و هلك

 هللاو ىوتفلا ملا زاودلا ا ىوقت أ محاذه 8

 1 عورف 5 0

 . ثدحلا ةيارس فلا عنمنالنيلجرلا لسغو نيذملاع زن مزل علا ة ده.
 || ثدحلالمعف عئملا لاز ةباغلا تهتئااذافءركذ مدقتلا ثي دا ىف انعم ل
 لو تلسغدق اهنال اًئءضوتم ناكنا ءاضعالا ةيقب لغديلعسدلو هل#

 تمتوان اخ ىضداقىواتفىفوةدملا مامت لبق عزئاذا 3 لا اذكو ثدح اهيل

 اهءطقواذا[هعطق  ةدئاقالذا هتولص ىلع ىضمءاه دحب لو ةواصلا ىف وهو

 لاق نما ملا نمو 0 نمنيلجرالظ>الو مش هنافنيلجرلا لسغ نع



 : 1 او 0 معش ا 000 ا إلا ءاضعالاءادتبا 0
 : هناؤدب مئاقلا ثدعلا لب روصلا نم نكواج ام لصالاو فلجلا

 كح انين كراس لخرا 0 .نال اذهو 0 ١

 0 دس 0 لب 0-0
 م 0 رخأ ل دل اتارددقو قيرط هع للا ٍ

 5-5 ا ةضقانل مااا هيدار اوبشن ضقاولاو ا

 اييداعر هحار ادب دا 6 تي سو 0 كاطبادبدابوب

 0 كامات 0 00 5-5-5 ا نعال 000 2 0 0 0

 أ وه ضقانلا نأ رهاظاا مام هلا نيدلا لاك ميشلا كام ئسنلا ||
 اود دضلانا عم ضهئالارثؤء هنوك نع سأل جرحا دجورخال |
 ركبا ةياغو جراحلابةعاق ى ماعا ةراهطللة عفارلا ةسالا ةفصو َ

 1 رسال كلذ وع رشاهناف ةشاجلا ة مص ىنءاةيعرش هغصقق ١

 10 خام لاقث د1 اامثيدخلا صهاطوهمثضفنال5 :روملا ىهاهتلعنع .أ |

 ا 0 0 قا ا 3 اربط 0 و ا ا

20 



 1 اهطإ 1 عمدب ١ مك طا

 دودولةل# جورشلا لي للاى 0 م تتبع 1 املا 9( .

 يما ورللاو عه يمك 5 ةراهضأ لا ناذلعو عب"

 ا هر هنااونل ضف كا 0 0 ل ْن )1

 ,ح ورجوهو 4 ةيمكللاةءاصلا وه ديضالف مسنات لَو هرخآكارولاوغ

 انمإلكو ذي 0 ةساحم ىهفعم 7 هد هك 5 مايو

 ثيردملا فرص 0 0 دضاا 0 ا 07 ا نيع 3

 زي زعريغ رهاطظلا زاكلاو ةيلعإل ملصتال نيملا كلت ناعطملا دعب عونم هرهاظ نع[
 لمفلا نيليبسلا ن م د ارم ناكالمت هامتشا الو 0 دال متو ىف اوسع راثلا مالك يف !

 جر اك درو للك لوم تاضتواق لك اهب لع تإءد دقو دما ةلكو رب دلاو 1

 ,كلذيف لخدام ل ىهنءالا يهنم دحاو لكن م دأ راانا اءطو مولعملاو ٍنياوسلان

 3 راو لدا لبق نم جرختاو ) هلوشب هءصصخحل اذا ليقلا نم ا رلا م

 .فالخال ( طحنا ىف هركذ ضقنبال ) ءوضولاىا ( هنا عومأ نم ع ,
  ليقذ 3 :ةيملااعا ه ةززام ل ملاذا ليقلا ن /: ةحر اج قالو 7 ِذلان م 0 احل

 ضيعبلا م الك ٠ نعو نقلا نم موهةلاوه اذه ضقنالا اهنا مدح "لاو ض

 قوهاعا قداح نا هريغو ناخىِذغاف هد وع ىذلاو ”ةصالالا يدحاضصك
 ةعينم 6 اهنال اعريؤ ىف ضقالا مد دعىف قالخالو ةاضقملا ليقنم ةحراخل 1 ا

 تس طبول 0 رانا ىلا ب رب الا ةساكلا ل ِن

 0 30 م كشااب لوزتالف ؛ نيِمِب عا 0

 اندئموا موسم 0 لبق 3و ريبلان ا لارا

 0 يللا مث نا



 الكا ةضئانو كلذ طاريشا مدعل ناليسلا ةوقىق نكي 1

 ( ض#: "لب اها نكيلنا اهجرخا مث ) هريد ( نقلا لخدا |
 : رطو هل-خدي ”ىثلك اذكو لخدبامال ج رخام ضقانلا نال ءوضولا ||
 هنَخ ”ىش 00 (اضوديناطوحالا)نكل (و) ر ذلا ريغ أ

 مند هيغ ىش 3 لكودحو داكي ال لل , ةردنلا ةياغف ةعدسعو أع

 : موصلا دشن اذاو طولا ى ام قححأا هنال لب هيلع نكي ملثاو
 ةيلع ءوضوالفداعف هل. .ل>١ى نهدلا ر طقا نا ا راخ ةفرط ناك 1

 ةناخىذ اتى الخلا !ذهرك ذب لو سان جالا ىف هرك 3( هلت زلع هقيح 1

 0 اا 1 1 هنال د هيلع 0 هنا قلطالب

 ب عل 0 "ةفيتحى ادن ع لع لحالا ف راطوالاب ددشال ع 0 ءازدفلا 1

 00 اضيا 8 0 مه ةكانه 10 دمج لوو * :

 : : مكن 5 0 ير ذا هلا ا 9

 اقو ةساضلا عضوموهو ىف 3 ىلا لوصولادءبالا ملا نم عيرمال

 فالانم داع اذاطودسلا اذكو ةساجلا عضوم سدل وهو عاهدلا نع
 الوصول ادعبالا غلا نم جرت الهلوقو ناخ ىذاق ىواتفىفاذك ضقننإل
 قلخا ىلا عامدلا نع لّرني هريغو متليلا نم اريسثك :نافر ظن نعول ال

 - ةئطدن هليلحا ) لجزا ( )جزا ( ىثتحا ناو ) فوخلا ىلا لينشو أ
  ىثذحا ىنلا (هطقلا ) نطاقلا )كلذ (الوا ) هنأ لاحلاو .( لوقا ْ

 بجي و ناطيشلا 15 . ريناكنا ب حسي لب ةهاركألو (هب ( هب أن الق لورلا

 7و )نب د ىشنحا 4 ا 0 هيالا اكسبو 0 تح



 1 ' ( ضقت ةطبر) اهنوك لإ اهدبفتلا ره (تجرخواا
 | قال نهدلاك ضةثبال ةبطر نأ 1 مذاو تلف ناو ةساحلا

 : / ءاعمالا ىفاع قل اهنالّوب وط رةيلع ن 5 لنا 9 0 -ور :

 1 0 نم دلا رخو اكو ركل ةصاقالخب 7

 : امن لاثدأ داعز 0 7 ( 50 0 0 (ض 0

 : مكحلا اذكو ضم 1 .ةطيلاب تئلك ناوا) در ) ضهتنا ةيطر تن 7

 : لصالاى وهو اهحرف ءأرما اهب ىشتحتى أ 01 :طقلاوهو ) ءاستلا ١ سرك

 ْ 0 تناك تناك ناو. ضقتلا ةيطر تن اك نا ) تاطوس اذ )اعل نطقلل مسا

 | تقنما تناك ناو جراما ىفوا لخادلا ىف فسركلان اك ءاوس زر الففسياب ١

 ٍْ (ذنن) ( ءاوساس هءوضو ( ضقتلا وكلا لحاد ١ لخاد لتباف ج راس كلا جب رقلا ىف

 / وهولخادلا حب رغلا ند حخ ورخلاب ن ةدلل ( نسم . لوا (تسقس لوا ) ودخل جراخلا لثللا

 . || ةبصق نم جرخ اع ضني امكف ةقلقلا ةلازيع جراخلا| جرغلا نال ضامتتنالا ف ريتعملا
 ا نك جرفلا ن٠ عر اع ع كادك 20 عرش 0 و 0 1 1

 ديلا 00 سا 00 جراخىا ( ) 0 نارا 0

 1 5 ليلخالاو ثحف ؟سطوطنلا ير لا 1 2 00

 : د 0 ٠ (ايهوحنو مدلاو ا كالو ل
 1 6 دلك نءءوضولا لاق مال_كلا هيلع هلا ف.عض قيرط نم ىنطو ةرادلا ىود

 ١ ثيدحنءالا هلعنال لاو يرخا قيرط نع لماكلا ف ىدع نبا ءاور
 ١ : متين لاق ن 0 هذكلو ا ' مجال وهو

 ْ ىراخملا ثيدح دنأت دقو قدصلا اندنع هلحعو هنعاننتكدق 0

 تلاع 0 هللا لص ى ءالا 0 نا 3 0 تداجتي _َس



 : 06 قا 3 نار ضع قو 0 اعأ ا

 . ةراهظلا ضفنف ارثأت قرعلامد حور ناىلا © ةراثنا ةؤلص لكذ
 . هللا ىلص يلاوذ اهل طا لا نابعقدو ةورعمالكن هىتضوت ' طتلن ا.

 اهل مالسلا ةيلع ةمالكأ لقانوه اعاو هالك ن 2. .نوكنئح ةورقال

 : | 0 ا 00 كلذ 3 نع كلل 0

 2 و ير صالاو ابا قف مت 0 0

 ! دلا 0 قيل هج ت1 1 0 7 رظنع نم

 1 رووح دنع لل ا ماهذا 0 ةشئاع
 0 نب ناددعلا+- هدلسإ 0 د6 زد ىأنلاو ىذمّقلاودوادوبا

 قد تي لات ىزوجلا ا لاق 0 0

 0 37 : رش ىلعوه لاخلا لاقدقوإعملا نيس> هدوجدق لاَعف ثيدحخلا اذه
 1 ىلع علا هضراعيالف مالسلاو ةواصلا هيلع هناذه تدث

 .ٍ متح ا مالسلا هيلغ هنا نع ىطقرادلا ءاورامو ةولصلا ف 0 ىلا
 تايقاللا ىف قهنبلا ىورو فيعض هدام لسع ىلعدُري لوأضوت

 : ”ولاو لئاسلا مدلاو لوبلا راطقان نه عبس نع 1 داع ؛ مالشاا ظ
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 مهلا جيورخو ةولصلا ف لجرلا ةدهقو عيبطضملا مون هللا الع
 ةمطاف , ثيداح هيوح لضا اةناغيعضاهود.ز 2 نيدوراجلاو نافعا“ 7

 1 -_ْعط 2 ردلا جا داثءدحو وشاب - نا ثيدحو دو نشسنح ىأ»



 لوقمم نيليبسلا نم عا وهو 0 ردعلا اذه
 10 00 سئ هنا بيس 0 5

 3 الذ ىلا لياقهب لص:انناو ا 1ثمح ما هنال ل '

 5 0 او رانا اوشو لبق 0 4 0 اذا ىبصلا 0

 0 ا 1 تر 1
 ةساجلا هللطنال جب :لهناامهلو ةرواجاب سو هنال ضع فوجلا نم ٌْ

 هنا لاق قحف سو ىبالوقىلا لام ىواسطلاو ضقانريَغ وهو ليلقدب ل

 اذه نم ,هشال لوقا صالحلا ىف 0 و دك فرعي مثايلا د ّك 0

 نام امهتالاضناامهلو ىلع نوكتن انكم ةها ركلانالفغس وبىبا ل اولا 0

 اطاتخم حبل ناكن اًمةهوركم ةساحنا ليلق عم ةولصلاو داع ليل عع »8 9 ١ ا

 فالخلا ىلع الاو ضقن مع عال ماعطلا 3 رقناوا لا تاكا هو: م . هلا 2
2_ 

 هلا درواه قالطال اقلطم ضان ب ”ىلا قم لا لم طار

 نوكي هنالمغلا ”الم“ؤي مالسلا هيلعهنادعبب 0 ءاقمالا

 كاذكر ومال او را ا 2 هال



 0 2 م 2

 سورا يختل د تن ؛ دا ضراعيمل حد واوهو م ا ْ

 داع تيدحىف مقوام 2 اًثدح فرع 1و فيك 2 ٠ سأل هوصلا موهقمو

 0 معلا ”العاعوه س املا نا ليق | ا ايعلا ضراعبال هناف 6 نع ءوضولا

 0 0 1 9 نونا( 3 و رظأن 2 0 8 برغل

 00 0 ضال راد تمول قاع اكناو) عاسنأيق هديعسل ف نع

 |١  هفزاليسلاةوق لياد قاريلا ىلعابلاغهنوكو ناليسلا هيف ريتعيو قاعرااك هنالف
 || نمةرفص لقا ناكنافايجنران ىفصا نوكيناوهواطاتحا ان واسم ناكنا اذكو

 |١١ هنالف ىناكلااماو هنانسا نم جرخنا مك.لا اذكو ضقت.الف بولغم وهذ كلذ ١

 الا )اةاغتا(ضةئبالاةلعناك ناقوجلا نم) مدلا(ذعص ناورامد هنوك نع حيرخ ْ

 لوك ىلعفالئاس ناكناو) ”ىلاعاونارناسيريتعاف ةقريحم ءادوسهنال( معلا النا ١

 نمهنالةلئاسلا ءامدلار اسك ( مغلا الم نكي) لواوىا( لنآو ضقت ةغسحيىبا
 ) مقل لو. نكي ملام صضءن.ال د ددعو) مدا/ال تسل ةدعملاذا قولا ىف ةبارج

 ىلا هوا |بهذن ال ماعطلاب ديلا (اهاعطءاق ناو) فوطلا نه ةنال"قايهلاراشعا |
 ْ اًكعواة موا ءاموااماعط هعاون نمدأق ”ىش ىا لد همر معلالا. ركذ مدت مدلا 1

 | ءاقناب(سآ#لا دعانا )رغد مقلا الع : مججوا ثيحت ناكوامْذتم (ًاللق اللة ) |
 ) 00 مهد 0 1 0 3 ةقيدح ا سا 1 جا 1

 نالخدالا و هو و ذلذألاو 0 دع 7 2 5 لاو 0 |:

 قاع : ةرورمذللعضاوملا ضعي ىف ٌكراعاو اهبابساىلا م اك>آلا ةفاضا لصألا |

 داحألا ىأ (هنا ل هنآ .ىأ( بيسلاداح اريسفتو ) نلف راش لقا رعو ةدحضحلا ْ

 ئاطهلاو (ناقحأانءسفنلا نوكسل.ةانان) ىناقلا( انالذادوجومو نى ا(اذا) |
 اتعباَز 0 و 00 1 0 ةدعملا مقدل هك را ثا 0 ١

 نمت ر اطقااو ري 2 | ملا هَ ل يطق رادلا ىو 1 اوباجاو ا

 ْ | قل هع 6 5 0 1 ملأ 5 أي ةقآللا ع نآالا لباد
 01 | 21قنكل نالينسلا اهنذ ةرطقلا ةقتقحنآف ذحاَو ”يش ىلكندراونم تاينالاع |

 ير 111 رارا لل  س ةك سما ١

 ع قط )



 هناضس - هنأ 5 0 1

 لام هوو مدلا ضن ىف تالبسلا رامعاو# 7 لصال 0
 ا لاسو ترسشك) ةرلبااو ىر دجلا ى هواهم و نونلارسسا

 رغص!ءأمى أ (ديدصو  مدوا) هيلعتمأتلاو جرابللا نم ا رد اه
 ( لسيرل ناو ) هوضولا ( ضقن حرجا سأر نعلاسن) حقا مالا نع قب ا
 رمضان جرتوالاسف هسا .جرخاذااه لشياذهو ه ا .(ا0) جرجلا سأر نع

 هرم أ جر 0 اهرصع اذااما هسفنإ جرت ف اهرشقاذا | اذه ةيادهلا فو لاسف
 3 ها

 ءىشاهنم جرت ةحر هلا ترم صعطو ملا ركذو جرام سلو جردنال ص :

 هدانا 2 ا رخعال ل 0 3 يم تناك

 : كل كد 0 خالل م قد ذو 1 20 11 اذه

 00 1 نس 0 اتخااذلف طنا 000 :

 اهون لاو 0 :
 (زوإجت 5 ا 0 ْ
 بجتىا(ريهاملا م 0 3 "2 10
6 0 

 ْ ا 0

 و ا لا



 : رول مت

 3 1 او ةولصلا د ارادنع بما يخبل ناك يلعةولضلا 3 | نام

 1 ول تح جو لك نم دا 0 2“ هلام هوحنو نيعلا لخادك
 2( نعب !فاصلا ا ضان 0 لواهيابام لاسو نعل لاف

 نانغالا + دنع ةيهطاب ببي وحلا / 1 كلذ( لاس ناهنذا

 ب نف) لاس 1 لاح 00 ىو زا

 ' 0 رقلاو ( اطات ا ! كل 1
 00 ال هتاواسم ناف ةدابعل | ىف طا_ءتحال_اكرت هناالا ةراسهطلا
 || اذكو ( هيلعءوضوالف هملع مدلا رثاىأر فاش ضعول)اهنم(و) هسفنب هناليس نط
 ١ ضءبلاقو ) ناخ ىضاقدلاف لئاسب سبل هنال لالخلا ىلع مدلا ىأرول
 لادجونا )رطايق ( عضوللا كاذؤ هعيصاوا ةك عضد نا ىتشإ

 00و ) 3 5 1 0



 1 نييو ا قرف الو قالا 0 هديبقلو ل حام 85

 ا جرام لكلب اهريغوا نيعلا : نءاهنيبالو عاجو الا ٠ نم هريغو دمر نيبال

 ىل-ع ضقا ضقان هناؤ' اهوحو ةرسااو ىدشاو ثذالاك : ناك عضوم ل

 ىواتقلا ىو ) بااغ هيف كلدداد تما نال مشا ر كذا اعاو كديدص هنال دال ا ١

 || ةلازع) اهقامؤ جر حارجج ءارلانوكسو نعمل نيخلا حب وهو( نيعلا ف 1
 ا .حورقلا جنم هنالز ريتا اذا اذهو نكساالو فحنالىا )0 اقريال ىدل 4

 1 ا هترمس نو ما هيف لاقو عمدب س دل هم حرا ا نا سنلاى ل

 ْ ١ ح رجلا تحاصامأاو )انقر رد جن دق مد هنال ضقن لاسو رف 2

 نكس ىا امهيذ نيعلا مف "قو مدلاو عمدلا اقر نم ةرمهلاب ) 8 ركل

 ا ؛ مدعىا (لوبلا س كوس كل نمو ( فازللا نع همد نكسيال ىذلاحرجلا باص

 تالفناومئادلا فايعرلا هن نم اذكر و اهريسفتم دقت دقو ( ةضاصسللو )هكا وس

 2 كالذي 0 واس ء لك 3 نيت ( 0 ا 0 01

 اعبن لغتلا 7 ل ضر 0 0 نّوصوت فاش ا ضر 3

 قاما: :او ةياصاإلا ىذوت اهالاق مالسلا هيلعةنا شدبحىباتذن ةيطاقثيديلا

 ةدئاعز ء هبا نع ةورع لك ماش 0 نع هق تح 0 ور ىواعطعلا رمصتخم .: ا
 دج م ةنراد لكلا ىدو م فللاق ممسو هياعفللا 3 :

 تنب ةهطإف ثيدح . ظافلا ضم ىورو يتلا ىف ا

 لمحت صن ةواصلكو رسغ :
 0 1 اهن واقر مواتر شمات



 تمم

 1 ءانيِلا وه ىذلا روهشملا ىلءواضيا ىسو ىبا دتع6و هرو كذا ةروصلاىف توولاأ 5 ا

 © ةبحاو هو ةاهطاا اق ايلك اعئم .ن تاون

1 2160 

 7 ولص اذامهنا ىفاشاااقاك ىرخأ ةولص لا را 0 ةولص لا ر الا
 نق فسو ىبالوةكو لفتلا. قحوف ى و اسهةهحىف ميه ءوضو لطي ضرفلا

 مليم ا اهمحيف قاب همه نا ىرخا ترمض> مث اهالصف ةزانج لال, 3
 ىرخا 0 7 0 م4 1ع : ناكورلا اهلطم ,تالطلا 2 0

 )َ 1 اداب ونا لع ا . ( ردزو لع ( 0 0 (رهطلا

 دنع [مه ورذزدنع طوق لوددلاب و دعو ةعش> ىادنع طقق,حورجلاب ضد

 ضقتب مهءوضو ناف ةروك ذملا ةروصلا ىف ىف ال-1لا ةرع رهظنورفسو ىبا

 ةقيتج ىلا دّدعو تقولا لو>د دوجول رهطظلا تدو لوخديروزو فسو ىبادنع ١

 . لطم تعلط مث سعشلإ عولط لبق اًوضوتاذا اوثو جورخلا مدعل ضقتءإلد و

 دنع اماو فسوي ىبا دنع اذكو وردا ده و ةفينح ىباد_:ع ىه ءوضو

 .جوركلا دنع هضامعتلا ىلع نوعفتم لكلا لد فسر واالو كالذ دريمل رقزنا |

 ,ارذع لعج تقولا ما م أ ع ولطب روز دنع مسا ٍ

 ”ةراهطلا مزات امناو فم ردا سال هبا تولصف هته تي دقو :

 الو ه هب : رورص اهنال لإ ىلا ل ًاضوناذا فسو ىادنع رهاظلات قو لوخد

 / هلوةدب تضفتناو تحك اهناإل دعك معنالث تقول ىلع اهعدعت ىف ةرورمض أ
 || ق>ىفةريتساهتا ةياهتلا فرك ذنكلاضياكلذ لبق ةولصلا زوحالتادشاذهو |

 [|| ءادانةقلعتملا هحاملا مدعر اتعاب وهاع|اهراشعا مدعو تئاوفلا ءاضقو لفن 1

 | .ةراهطلارابج ءا نارةز/ةبادهلا بحاص لوقو الصا ةريتءءريغ اهناال ةتقوا|

 ْ . ةروصقمةح الان إ ٍفسو ىبالو تدواا ليق ةحاحالو ءادال ىلا ةحاع ال ىاتملا عم :

 | ' دئيحو مالسالا ر م 5 مالك ةفداوم د َّق حرص هدعيالو هليق ريت الذ تقولا ىلِع

 0 سغنىف نادتا سعثلا ع ولط لقوا لاوزلا لبق أضون نيف فالحلاف
 || محلا هلام اذك ضقنلا طانم ىلع ىييمال ةدتقواا ىلا ةيسنلاب ةمدعو ءوضولإب أ

 ١١ لوخد دعي تئاوقلا ءاضقو لمغتلا زو نا جذي اذهىلعف مابهلا نب نيدلا لاك

 1 ...انوتت تحس ةلضقت د ةنلطاحسم ناتصصتاقم اتت

 ا العا هناهسدتلاو حاملا مالك نم موهفملا وهو زوال نطقتلا طاسبنم ىلع
 ١ ( ةاعلل اليت ()مدشي ىا ) هد رجطور رنا حوروحلل ) ابوجو.( جيدي و)

 ١ نا كهف ناو 2 اكءالا بس
 وجججببس بس



مالا الخ قاعد !
 ا ند 1 

 0 م 0 1

 8 9 |2١ 0 1 0 0 نوكيا عر جالعتا

 ا ع نهج قالو 0 جو ا نع م سرا 0
 1 مدا خل ةقيدح لع اه واش تت وتيالت زر در رن هن اذأ ضيا ةكصنال ا

 ١ ىردح ه لحر ( دوب ملو ضقانلا جورألا ؛ ةقيقع ! قلعتم 0 لا و

 مهنئا طوتق) ردع يحاص هيل راص دقو )لن اسوه) دب دص(ءاه 0 َر

 ْ حور ,ةىرددجلاّنأل) هوضوكاذ ( صقل ةهلداس نكت 0 ىلا) ة ةَحرل

 / تلسإ 2 ا 0 0 0 7 0 ةحر ةال 3

 ترا 0 0 5 1 تقو دب 0 0 3 :

 ا هده ىلع ا تقو ل ا م ُّط رش 3



 : ٍ 1 لع ااي(ر 3ع بحاص نوكب ن :ْن ١نم جرح الباك |

 ىنلا ) ليا 0 ل اس 00 ل 10 1

 ١ مدلا 0 0 ( 0 تقولا يضخ |

 0 ديعبال ما عار ىبسو

 ذماانال تالي لا ىلع 10 عاس طنالا ىلعاض و ولاذكو
 يلسي دا ك1 وثاناو ءادالا ١ تقو. 1 0 7

 0 ى 0 م م 0 هقارساب
 : 1) رف 5 5 000 3 0 5 0 هناف مدلاىا

 ل رم دحاول اك ن كي مل الف مغلا "العال ىذلا( لياقلا ”قااوا)

 اا ا 0 0 وتشوا ا ”



 ١  1ثلا 0 .زاول) ثدح 'ء ١

 ثيدحل كلذو طقسا *ىشلا كلذ الوللاخ ءأ
  0”انضوتياف مان 3 هسااف 7 نان هلا نإ [سو هيلع

  3مونلا ةريخذلا | قو )قايم هلا ءاش نا فاس اهىلع نكمل

 : هسفنلعع ايطضالا ناك اذااماريغلع عايطضالا ناك اذا ند -
 :ةهحجو ىلع ب تكامل  ةيشراصو هبعع ىلع هبت دملا اهضاو مان'ن م

 هتيلا عضوا دعأق د ان ولاهيذو ةيافكلا ىفا ذكءئوضو ضقنال نزفىل ١

 ا 00 همنا 1 ما 5

 ةروصلاى 0 رع 0 ةظقبلا 5 4 1 0-0 ءالؤ ف لكل ةذكل

 لعدو: ههجو ىلع بكا ا ذاهناف ىلوالا قار طااب ةزيخذ!!بحاصاه ركذؤلا ا

 نكلا لازو هد م بناج .متراهبل تق ىلع لع لإ و 0 هش 1

 هنا مدقناك ةادعلا كلت سنا وه عيا هول كلذ ن ندا 0 0 1
 ادعاق مانولهناوهناخ ىضاق هركذ ىذلا من ا رع نيطوسملا ا

 0 ف 0 كيا 4 .اع وسو بالكلا 0 06 هع ديلا اعضا

 01 و سها مذ قتلا مدض اابتخا لح دكا 1
 لافو تس سل هنا بهذلارهاظ ىناوالا لاقالاع ر دو ض رالا نع دج
 لاقو لباق مونهنال ثد< سلهنا رهاظلاواوعطضم ساعنال ركذال ىت

 فر> نع وهسب ناكناو انأدد ناكهلوح لمقام كنع 00 ناكذا د

 ) 0 5 م 0 2



) "0 

 َن كب زب 4 ؛ درت لاقو هليضاقم تدءريسشا موطنض| اذأهناف ديم عض ىح 1

 0 نيب دلاخىا ثريدح وه 000 ىنالاهلا نة رادع :

 وعووان سو هب اغهلنأ لص تلا ىأ ردنا س ابغ نبا نعةملآغلا ىبا نعةدانقن عاده

 هوحضولانا لاق تن كنا هنلالؤسراب تاعذ قلما ماق 6م 0 ظع ىح دةاس
. 

 | دوأقوبا لاقو هلصافف تكرسا عت اذا هنافاومطضتم مان وهن ىلءالا تال ||
 0 سابع نبا نعد خاج لوا زو ىتالادلا دب زبالا وري لرك م 0 «وضولان ا هْلَود

 | أططارشك نابع نإ لاققالادلاو فاتخادقو ىهتنا اذهنمائيشاوركذيملو
 || هسنيل عمو ثيدحلا نيل ىدع نبالاقو ”ىثلا ىف مهتيهتكل قودصهريغ نافو

 ْ انثدح ئدهتن نعدتسا مم لالهنب ىدهم هتباوز ىلع هعرات دقو هشدح تتكو |

 , هللا لوتعر لاق لاق هدح نعد دا نعبيغشن و رعنع خابر نان اطعنإ بودي

 ش لا ةدنح ٍّ يطنطإ جد او اماق م ان ع نعىلع نن# سو هب ةياغهللا اقص

 : يلح او هلا اوما حاب 8 تاك لأت نايلا تأ فضح

 | ءوضو ىلع بجو هللا لوسراب تاقف مبسو هبلعدللا ىبص ىبلابانا اذاق تفتلاف قلخ
 حشلا لافاغي ع .ضوعورحبهيدرت قبلا لاق ضرالا ىلع كدجعض7نخاللاق |

 . نع ثيدنملا كدنع لازعر مل ءاندروا اعف تلمأت اذا: تناتو مالا نب نيدلا لاك
 || ىمشلاّنود هلذتلا بس ناكاذا ىوارا فقهضنا ررعتالل لوقا نسدعا ةحرد

 نوكضاتسخ نوكدق مهتلو هيقداجاام ثيدللا كلذ زا اهب لمو و ةعباتلاب لوري
 موتلا ف ضقنلاب هلوق ىف كلام ىلعو د عاما اريعىف ضان هلوذ ىف ىفانشأ!ىلعةدمح |

 (قالتخا هيفذدحالا ةَّئيغ ىلع مانةةولضلا خراخ) لخرلا(ناكناو) ليواطلا |
 جراشاعأ ةولصلا ىف لاوخألا هذه ادع نوكنالاما عاش نا لاق كا
 ( اند نوكيهنا بعننألا رهاظو ]لاق تح ضللا لام هيلاواثد نوكمف ةؤلتضلا

 : ىوضسلاو عوكرا هنيه ىلع ةواصلا برا ماناذاناخ ىتحاقىئواتق ىفاذ قذاوةونغو
 ”لاقشي ةصالالا ا فا اعوتكل ة ءاءرلا غاظ ىاثدح نوكي ةممألا سعت
 ٠ ةيادنهلا قلاقوة,افكل |ىفاذكو ةواصأاجيراوةولضل نيب قرف ال يغذملار هال ىف

 هده قرعاال لاق ةثاروعلا ىسوعن ىلع نءعو قرعلا مدعؤفي ]|

 حش مهيقذم سايق ىلَغ نكلو ئيفدقتلا انناذكا نع ةضوضنو ةتاور "هلكسملا

 نع هتلعراعذار ناك نان دودسلا ةئئ ىه ىلاوكصلا ىلعا دجانم ماناؤا لاَسْا
 1 دآ ا ا ىوعتنا انادح نوكمال هيدن>نع ةيقك رآ اقام ضرالا

 0(انغ)



 ادوجوم « عوللاو مونلاا ةهتنونال دوجتلاو
 ْ اا نجما نيرا عنا ارسال لصالعا

 تخرتسا نم ىلع ءوضولا اهئاهلصاغم تخرب شان
 كما 9 7 م 3 1 هنا

 0 ودهيسأ 0 5 مونلا 7 نعول سف رد 0 املا ناديقي ندلا ظفاج

 مدعو كساسعلا ضعي هاب و ءاعرتسالاةْ ياسهن مدعو مايقلاو عوكرلالطهوج ١
 لو ءاخرتسالا هياهذ لصحيقف هنو:لاةئيهلا لع دوهسلا نكب :ملاذاو طر مول

  اهيلع نجلا ةيلكلا ةدعاقلانا لصاحلاف طوقسلا دوو ِكساَملا ضعي نيب .
 ذخؤينا ىئش اذهبف ةييعقملا ١ نام مدقعم ءاحرتسالا لاكدوجو موناب ضقتلاىف

 دحاببلا مو ' ةدعاتلا هده نفل رخال لاا ءانشاو فالججالاد نع ||

 اندج نوكيال ةوالنلا دم ىف مان ةصالخلا ق لاق ةولصلا ىنةنو:ملا يه اريغىلع ]ا
 بان عىورا د كعو دمت, دبع كلّذك ركشلا ةددجم ىنوذيتولصلا ىناكاعيجج مهدئع ا

 هيعارذ ٌسرش نا وخم ةئسلا هحو ريغىلعوا ةئسلا هجو ىلع دس ءاوسو فسو
 انيج وك الإ اوهساادوجح«قواندحنو 1 , ةقشج ىبا معو : دف ىلع هنطي قصل :

 هقوتو ىلإ دنع ةنو:سمربغ ىهو بسد ةركذلا ةينج-مهقالتخا صيصخخق ىهتلا .

 ءاوس اهريغىاماجلا ضعتلا مدع ىلع ]د الؤا هنسلا جو ىلعهن كب 4 سصتلاعم

 يكل رقيق ثيدللا قاد _جاهيظفل قالطا ههجون ”اكوالواةنلا هج ىلع ناك

 ركبشلا الك ةودلتلاووهسلاو واصلا. دوب لوانتيف امر دوس وهاهف 'سابفلا أ

 غرتسالامقل ةنساا دجو ىلع نكي لنا ضيف سايقلا ىلع هادعام بي وامهدنع 1
 هنالالعا رسالا /!ةياهذ ممل ةسل اهديه ىلع ناكنا ضل لو تارا أ

 ريغوااعي س0 ' !دعاقمانناو تاع ) قذوملا هللاوثيدحلا قالطا تحي رلخأ ّْ

 ١ ايوتسم هوك بوتسم هوكلأ- - (هببغع ىلف هيقللا اهضاووا )د وعلا تانيه نم رم

 ةولص نجم كذ ) هءوضو( ضقاتبإال هب هيد ىلع ه 4 طياعضاووا)

 هنطب وديبةع 0 عدلتبلا 0 فسويوبا لوذ ميما (نااثمدق



 د رام 0 1 ةصالللا قو هدنع راقب 0 :

 9 0 هركذ ان ا هدعقم ل 0

 ( :ءبهذملا رهاظ ىناو ىلا ةعالا سلا لاقمن ةفشحىبا ةباور ىلع 1

 1 أ هي ل هت: الوا طوس ءاو_س ديعملا وهو لودع نع ىوداك هللا هجر ْ:
1 1 

 0 ىلا 9 هدنا ثيرح دعقملا -ملا هلا نم دعب ءاؤيخ بالا مل مح مذا لوألا وها :

 : 0-0 5 ١

 ناببلا ورك رابثعاالو ا- : 1( هي 5-5 77 هسأر . هسأر ) |[
. 

 د ل دن 1 قلاب 1 و ةليهلا هذهب ا

 نم هيهدق 0 0 يي 0 3 ءوضولا |

 7 ل

 : : )اهيلع ههون ( ( ناكنا)رظ:. (ةناب رع ةبادىلع مان ناو ) اروق

 0 1 0 ضنا هو دع

 ا نيلاحا 7 وشو( عسلافوا 3

 | هبلاذا ماسالا مدنا قوف امهنوكل ( لق ) ( 4 ىأ ) (نآو) َ ١

 0 0 0 2 نونا 0 0 اذلف لقعاا |
 الل ضرعت ةلاحهناىلوالاو هبجومب ىلعلا نع ةعذهق لقعلا نبع باغي رورمس
 ريملا هل-ةعاهمم «لطعتيف هيلا ةدعاصتاملا ةرخنالاب هغاهد ءالتما نم
 : . ردد دع يسوع حسو يصصسممأ



 ْ 0 يي ا ا كاه ىف
 ةيهدهقلاف هندشل ملودارملا يعاذا عض ولااذهلثمىف لك هظفلب ؛نايثالا ىف نو

 ءاوس اعيج ةولصلاو ءوضولا ضقنت ) دوحسلاو ع وكرلا تاذ ةولص
 ..كلاملاقو كلذ ( ايسانوا ) ةولصلاف هناي اذاع ىا ) ادماع) ةهقهقلا(:

 اكوا 0 اجب 0 0 0 1 7

 دقو دعي 0 م او نس 0 ورنا ا 0 1

 ه تثددحانا لاق نالس ن نإ ض:> نع دز نداج نع ىد-ه٠ نا جرت

 ميهاربا هب تقدصحانا لاق مشاه ىبا نع كب رشثنعو ةيلاسعلا ىلا نع ن
 نب روصنمنع ع تىدوبأ هاو ردقو ةيلاعلا ىلا نع هباورب نسملاو ةّيلاعلا

 0 000 كنعم 1 ليعم نع 0 حلا نع ا

 هللال وسر :رجاهاملرب اجتيدح لاب وروةباععلا ىف مب هاو اورذن

 1 اريوصن اكو ٠ كيعم 4 00 9و ا 1 ١



 7 2 هر ب اب ليبقلا اذه نم
 فلخ مهو هب نياعلا ٠ نم ةهدهقلا عفت فيكدل :ا نمو 0

 : هناىلعثيديلا تويدعل اهولا ةباغىف ة ةولصلاى سو :

 ؛ ربتعملا ةراهحلا نم تمقو ةهتهقلا ناالو ةعقاولا كلت ىف رسما ىف |
 , ادحالاو بارعالا نع  مهوجو نوةفانملا مالسلا هيلع هقاخ ىلصت |[

 نانا ةواص ىف ةهتن و ) نعاطلا ىلع دود رم هلثمف نءطلاق كالا لياق |
 2 0 اواو 1 ْ

 باب ار مااا

 هشاااذا 0 ها 3 راما 20 و ْ

 5 01 هد را 5 :ة امدح 0 اها



 1 0 1| 0 ري د مدقتا . ىذلا زون دباكلا

 7-2 هن 97 0 00 0 0

 ' ع نا ) ا 0 0 ص 1 ةفصلا

 روهشلا و*و هفضل ىلا نع نسا ٠ 00 ةرالمأ هدخاون تدي ءاوسواهدح

 ةهتههقلا دسح ىناولخلا ةمئالا سا وهو ( مهضعب لافو) اطوقوو ادتسح ]|
 ْ 0 0 ١ 0 'رغ هوبا 0 4 0 تدباذا )

 مادقلا م رفا لا تل ) اهرب
 . ةنوكل ( (هوضولا )دة (ال)اعو وس ةنوكل هلال(
 1 اريج نوددلاووعس نوكي نا كهنتلادحو )اهن

 ىذم حر ل ناو ةأرلاو لجرلا' نه ءوضوال (: هضقأ

 ْ !هرهطوااهتطإ هئطر سم نأ ىعو دمت نالخ (فسويىباو 1 َ

 ا 1 0 لبا ١ هه 0 ل رمشاتم -

 . ةرممثامملا اكو نيا قايل ا 7 0

 سداقاو )اذن هه روع ضقت ني أرملا نيب و نيل 00

 ضقنل) ةناف هريثك ل ئاحت وأ 00 ا
 ا هريغالو ىفآشلا هن لغرف را ألا همام

 . كلامدنغ اذكو فكلا نطابب ن ناكاذا ةدلع
 : للارض 'هللالوسرإا نار ةرمس ثيذخ# اوادتسااه
 ىذمزلاو دوادؤلاو ًاطوملاى كلا ءاوزأ , أض دواطل ةركذ نيت

 ا سهلا ١ ثيدحا ا 5 ا



 هك ىب ا ان بابل انه ىورب 0 0 ثيلكا

 هاتمو ا + 2 رط :طمربغ دائسالا 0 ثددحا - اذهلاقو

 2ك دا داع 5 تيدح : لات هنأ 0ك

 ِ لواف 2 الط نال 00 ةرمنل ثيدح اركو ىهتلا

 مهن ىود 00 وهريغو ا نان ا
 ةاونلا عا 0 و لع ةداهشت نيتأما ا تلدح

 دا 07 كب 0 نيصح كب .1نا 2 ناهلا نبا ١. ةعيذحو

 'ئ / يما هيلا مهجايتح عم ءالوهن ع هاند هدم ضقتنلا نوزب2

 نطابإ عاطعنالا هيقق اعلا هقلاعن م هيفاه عمدعيلا ةاقؤ ةيلا ةهحاتوم

 يما ذككو سابقا ىلا عوج واضراغت امهنا ردقوأو هوجو

 اوس ضعه: ىفاشلا لاقواجتودب وأ ةوهشيناك ءاوعان دئءءوضولا ١

 دو تاساو ةوهشب ناكنا 55 1 لاقو اهي ل

 : ن نايت رونا اوفو علا ناد هتتمع>

 7 1 ةىلاة ةولصلا ىلا : ذا ا ا

 00 اع نا ع سم نه نا ا



 ْ راك 0 ةرايط 1 1 2 00 نال دحص)
 ناكوا اذه ىل_ءو هلاوزب همكح لوزبالف لحما كلذ صنتخمال ثد
 ترمثق مث اهيلع سلوا لسغلا عقوذ اهدلج رثثنادق ةزبب هناضعا
 : رطل 1 للا وايوسولا سباع ل :ءاغرب ريغوا هلجردلج ضعي
 هنثاكو (ثدألاىف كشو )هب نةيتىا ( هوضولا ف نقيل نوهت القال كلذ
 لوز, النيعيل انا اذهىف لصالا( هيلعءوضوالو) كشال ةل "اشم قب نقيثلا

 اذاف لئاسملا هذه لثم شب هيلعذ كشلا قرطدحا جحر هني ا 0

 كش ا لا ”'وبضو 0 كش

 مقدام ٠ لسغديلمق )و كثي لوزبالف انقشم ا ا
 كشاف لسغ مزلبالو كشلاىلا ( تقنلو الك صولا ماخد) ١
 دفق هئالعن :ماذكو هلدغ ر هج ف ماع انال هلسغ مدعلا

 قالك 5 0 ها 1 "ا 000

 دسداللب ىأرزمو َّى رسب لج را لسفب هنا ل زاونا اعف ركن

 ا ا رعسالاو كك راما هيلاتغتلمال ارث هر نك

 هذه نكل ةصالخلاىف لاقدتسوسول اهطقأضوناذا ءاملانهلب وارسو ه

 ىهتالفوضعلا فجو دعباذا ما ءوضولاندهعلا تب رد ناكاذا مف كول |ِ

 معا هللاو هل كن لك 0 ى

 ١ « ساحب الاؤولصف # : ِ

 : نحف ع ع رش هي الصا اهريهض نأ و .ةمكفلا ةينادأ



 ا ىلا( لقد هسا ةظلق 2 م نيعون 0 ند ا م نيع ا |

 مما ةظ 0 ةبسنلا هن ةفقح 0 0 ١ :اوج | ٍ

 1 1 2 25 ل د ها |
3 

 أ نال 0 اند 0 ناصن 0 اواو ةذقيفلا ١
2 

 د عاشتنالا 0 00 هنالا اهبذ 0 00 0
 ناو ع سام ولدنا دع دج لاق ا

 ا ام
 0 ةنادهلا يدئاص راتخاوه هرك ذأ ىذلا ادهو انفع هش

 وكذلا# ر هبطت غابسلا دولت را رسسالا ف لاق ةوأذلاب رهطيالم هللا
 الو نم معلااو, معللاب لص نوكيداجلا ليةنإف لاق م ئفابشلل

 مطولا وت .نم !كاشعن زماننا نهاط دالطا نوكي فيكف

 : 00 سو لوغب نع م 1

100 



 باها شيلا نم
 جاندلا يىلمذ ةتيمتناك ن ناو هدم اهئوك مدع ىلع عاتنالا ين :

 0 0 0 0 : ابل :

 كا دل ماللا 1 0 ا

 اشياو 006 1 . ا . دنا نا انا ىَح 6 اح

 سد علل كاع يآ ءاذغلل ةحالفلا عع ةماركذلال ةم رانا

 دعباذكف م دللي هلاصتا ا !ةوبللا لاحر رهاطدلجلاو ةوكذلادعباذكبف ةو هو : :

 سا معلا لوك أ,ىفاكعابدلا لبق هب عافتنالا مرصق ؛ 1 لاذااما ا

 3 الاهوج عم ا هلوقن مءأ ا ر يكن االا)هلوقو ةساخ 31 1

 مدقناك ا .يداذا )هنافرب 14 الآ د كن روسبلاي اب يذاذ أ هفاحوا ؛

 | يلادوعي ريمشلاو سجرهناف*ىلإعت هلو ا .( دلدالو «ط رهطيال) ٠
 كيا 0 موصتلا لك 5 رق 0 '

 ْ - هيلا قاض قل 8 ا 1 اك لا 5 ا
 هناليقاضل| ىلا هدوعل 0 ل , زنياتيقا كلوقىفوف اصلا ىلا هدوع ةحالصا أ

 ةيح الرصف هقاشي مدعي نم 6#ىلاعتهلوق لل م هيقن نابو ملكملاوهنوكيف قاللاوه

 م 2 ىلع دلل بجوف طاح طاتحا م عتلا ن 2 0 لكلا #0

 نيعلا سجن نا مددت 5 ) زعاشأل 1 هيلعور هطول 8 ا ار ا

 رهطملا ا تا 3 دلل ناةبطمناف 0

 ْش سجن وا ار هاط ل 6 ا ريغ دا رانا 0



 را غبملا لبا هنال رزخلا 0 َّن املاو ةيحلا ا هَ الام فال

 روغ»ىنخ> 86 ) 1 ( 0 (ثاوراا

 ب ل ا ةثو 0 دجا فشلت 0 نإ ريح تيفو هذراتخأ
 ملثو ورا ةساح اجب ىلعصناذهف سكراذهلاتو ةثورلا قا قادذي 6

 امل
 00 اًضنا ى راطعلا ىقام هض راعدق ليق نا« ةفيفللاو
 ْ ةوربألو ملعب ىنأثلو اهب 0 ١ 0 ىنغبا 3 هيلق

10 

 ١ واست : 00 0 اي يكن

  ةاشال هتراشاب ةراهطلا ىلع لداذهو هترامعب ةساحصلا ىلع لاد كلذ نال
 و هتراسهط ىلع لدت ةراشاهيذ نأ ملسنالنا اننا ىلع ةرامعاا ص راعتال
 ىلاعت هَملحنازوجال لهلاح ىلع ثوروهو مهماعط ناكول كلذك
 : ةقيقحلا 000 ع 000 01 0 ا ايح. هلمجي 9

 2 ف صوص رو روب نم 0 01 7



1 

 1 ًُء 1 قاودنهلا )رج لام

 كنب د للا نع 0 00 اره و

 تحاص نومك و نيف دنع ةظاؤءامغ دنع 225 هنا ناه ىذاقا ريذ

 وه 2 وهو رادعملاىف ليقدقو : ةناملا اقفالتخالا ليفدقو ل

 قرذلا اهناامهاو م ة ةطلاغلا 0 ةرورضالو 0 ب

 0 ليقو 0 لبق ىلا والا ىف عنقو 1 ر ا مل ]
 ةنراهط ةناور ؛ادح وو ةتعءانالا نَوص ردنا ناح ضاق ةاق ةياورلا

 رهاط لوكاملاءرخ نا اهكف ءرملا ىف هريغو معللا لوكح أم نيب قرف

 ْ 0 مهلا لوك أم هلو( ا 82

 ل لوبان ىذلا قده 0 ر 9 فان ص ورلد ِ هل دانا 0 ا 1

 سا 1 0 0 00 الاولوبلا هايالوذلا لدور 0 هم ْ

 هك 0 دم لو بوثلا ىلع لب اذا اهف 2

 انالخ ا هاطذ راع و(وز 0 لاو تا 0 ٠

 للا 0 لوق 0 00 01 رو ةماجلاك 0 د

 ببطنتو فظنت ناو رودلا قا حلا ءاثب 0 هيلع الاس -

 ْ انا ,هيلن ىلا 0 هنا ةرعد نعو دوا دوباو دجلاو ده ا

 : اهتعنص حلو ان رودؤ دجاسملا عد هنا سارح 0

 ا هو وهو اهثرخ ةراهط ىلع كالذ لدف هب 1
 0 يبي0025005--



 4 : الم ناك اذا هدسقإل 6 97 ْآ

 ا

2 
!1 
 2 م خ 1 2

6 
0 0 
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 ل 1: نعدلا ا ب 0 املادسفا اأو 0 00 هلملا | م 1
 ثيح . تئديطف ةطاملاو ةرأتلا رب مقوولام ف فالح هنود اميذ |
 ّْ انك نا ول دش كانغ رو ردا اذا قيقدلا فاهم |

 | مويعل سماه ىلع رك ذلا لوبا قالي و رذءتميهنع زارتحالاو |
 زارحالاو لاق مث سجت هللا ىنعي | اهءرذ ارث ةرآلا لوب اذكو رابتخالا |

 ققاوع اذهو امغف هنع قعيف بابثلاو ماعطلا ىف نكم ريغ كاملا |
 ١- ىلع ماءطلا لمحت نا الا ا 0 ةلدج نم نهدلا ناف |
 وا ءاملا ىف ةجاجدلا نم. نم تقول اذا ةضيبلا )ىلوا طابتحالاو . |

 ظ
 كك

 ديال هامل ف نبط اذهمأ نم تف ماذا ( نمسا ابك و
 ةاهثوكل ةسجنب تسيل اهيلع 0 وطرلا نال انهو ىوانغلا
 وف نوكيام ى 00 ادقو ءافلا علقو ةزيمهلا سكي ( ةعقتالا |
 رخاذا) هريجالو املا هبت م ةغدنج ىبا دنع ةرهاط نيالا ءا: جان ْ

 دماجلاو ةسحن ةعئاملا ايمهدتعو ' 0 وا ةداج ثناك هاوس ( يف

 0 ةدماجلا : : ايغاؤاالا هريغو ءاملانادسغيف للاب رهط



 هتولس ترا هب ىلصو ا طل ةرها

 ل ا ريصل 0 ا ثدحم د 5

 قاكلا فانك ١ ارهظ» قر كا 1 انك 7 ةلبملا ا ةرو رض ريتال
 ليق ىمثاهلاو ىقلا ىلع مرح ةوكرلا لام نال رهاظ ريغ ةيشناا له

 هنافكلذكسيلااملاو 8 بيقعألا ةادع وم نوكن الاهثال ه رع ةوكذز |

 1100 56 ىلع 1 0 لف َُ 0 8

 ةخاملا ١ مم دبا ندر 0 أي 1 ةع دولا م زاقسألاو 0ك

 رهط هريغهنا لع رهاظ ل !د هنا ضو ةءاناق هلسغوا هريغءوضو نم م لاس: ىذلاءاملا 01

 م ا كالذب 0 مرام ناو ْ

 ةبرثلا ىونملا ادب ةولصا زوج“ 0 اسفل ار سس بسام

 نوك نآو راب الادب تداخام ىلعزوت ىلعارونو ةراهط لع ةراهط هيدا دزا دقو

 .ةراهطلات تواصلا الا "الاد سا يا هلا 1 ةراهط



 راهن هلق تو كو لسغ ننال رطقرخآ موال عادي
 ءاوربونذلا نمايعن جرد ىحءاملارطةرخآع موا ع

 : نوكيال كلذوإسم

 ل>دق وءاضعالالسغالا هنالاضنا دارو ص رك“ ء'اطاقساالاقواءادجا - رقد

 1 0 3 1 * آلا 0 ريكنراصو ءاملا ىلا 0 كلذ لو 0

 ل ط طرشي سبا ناكمف عقلا طيفاؤ انك 1 ىمتا هع

 ع 2 00 امهارإ و ىروثلا نايكس لوق كاَذَف نآكمو

 ِك ذةانياهكا بهدماماىنايغ رملا نإ دلا ريهط قش نآك هن وىواحطلا

 ال هيمو هب م نءءام نخاف هسأر محم ىسن نمزا انلق

 ءاداعةب رملا هبت دأت ىذلا ءالاتاان والع فنا ةيريهظاا ىواتملا ىو
 رالا ىلا لص لو وضعلا ليازاذاف لايعتسالا يكحهل ى طءبالوضعلا

 رصي مل هيف ىرجونا سنا وضع ىلع لزن اذاءاوهلا ىف وهل, هيفرقتسي عضوم
 ام 0 مسالا ذاع راحو و 0 ازكه 0 0

 رع 4 ب لس رايتمالا مد 1 1 0 سال نع ا

 َس 7 : ارغالل ءان< الا هدب لخدا اذا بنجلاوا تدم اخىذاق ىواتق قو

 ىف هد, لخداول اذكو البعتسعريصوالو ستنال ءنءاملا دس الد سا هيلع

 بر لخدا اذابئجلا اذكو الهعتسم ريصيال زوكلاحار خال قفرملا ولا
 هدب الج داوم فالغ ٍةدورضلا ن ناكل 00 يصيالوادلا 0

 ا وبا 0 سرصاال

 منح افا مما كو ضرغلا طوعمل 0



 ا ةصالطلا قاذك الوعتسمريصو كلا نخل :
 ىلعسياوولد ب بلطأ سلا نإو هدسفاةيرقااةيط ما

 ةهديسج كاادولاذك و لوقااعيج مهدنع كش 00 :

 لسغوأو هب رغل اوي ملو رهاط ها ضرغلان ال هدسفنال نا 2 :

 50 0 ا هو فايخاا اوان هنأ ث

 دسشتال ءانالاف بنجلا ةلاسعنم ءأ حذتنا ناو : ةريتعمدب رق 3

 وهودج لوق ىلعو هل سر ىلعو هدسشب هناهان 1 هبق لاس

 هاما برش .ركي و ءاسيملا لصفيف مدقن ”اهىلع 3 باظيرلام هدم
 لكو ) باودلا قسونيطلا لبو ف سل اءاماب وهب عافتنا
 نيل قو لصفلا لئاوايف مدقتملا ساعن.ا ثيدحلا ل

 هيلعهنلا صدت لوس راهب 50 ةاشي 0 8

4 0 ١ 

 هنا نجلا دبع نع هيناقوغلاب ةدتع نب مكملا ' م .ةهجن 59 |

 ىلا اوجج 5 0 هلبادبحللا 0 أ

 ١ 0 مي قيفلتخادقعتا 0 "ما ةيدح
 تيعجر نو تيكن 0



 ( 1629 ش
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 ام زمص ىناهدسالا تا 1عدمن قم .ىاجعبمالا حر ةيدا لا حتما اريك ىناذك

 رز ىوس نارا ع هدأ ععجو همدعشو ءّطوةداج هط' لل( عذاذازا و.>لك)دب

 . لضفلا لوا قوت ماهى مالكلا مدقن دقو( مع ل ل مع لل لوك آن ناك ءاوسا

 3 7 لك لك ةياقاخلا فو )سي هنأل (ءالادسع ءاملاقر ةطرادءم) هد :م(عقواذا ىمد ' الادلحو)

 ناو عيا ثلا صعب تهدم هناائمدق دقو( ةوكنلابهدلجو ش ره طدالاس < روس ناكام

 بتصغعو حذلابر يطيب ئذلاو بلكلا دلج_ جن ن 0

 اهءلدعو اه :رةاحاذكو (ايملظو اي ءاهرعش واه شد دوأغار ةواهيطعو ةديملا /

 ةأاش اع ثددح نم مدعن :ا1(ةموس داهيلع ن ؟«ملاذا رهاطز ا هتمةارخلا هر ٌ

 هللادسعن ع ىيطقرادلا 8 را واهلك مرحانا مالسلا هيلعهلوق 5 ةلوهم ةالود

 دلخلا امانا + هل نء سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر مرحاعا سادع نب هللا كا عنا |

 :هركذدةفعو' موو اسم نب رايجلا دبع فيعضت هلعاوهب سأب الق فوصل اورعشأ او

 قادها ركب ىباث دح نم هجرخا مثن سلا نع هئدح ل زيد الف تاهثلا فنابحنا |

 دجال لة لاف سو هيلع هللا ىلص هللا لوسرت مع لاق سابع ن هللا دع ن هللا دمبع نع |

0" 2 0 

 ةالسااهب 2 0 هيلعدللا ىلص ىث ل - عا ضرا حر>او كورتمازه :

 كا 0 اه رو امفوصإ س ا 0 ةتيأا كبسع 00 د

 طشتع ناك ا هنا لا نعد م ع 0 ا

 نارهوا دقو ىهتنا هقيهض نيلوهد#لا هوم نع ةيدن ةياورو لاو جاع نم طرشع ا 1

 ةفيعض تتاكوا ثيداحا ةدعهذ_هذ ةريغو حادعلا ىنامىلع ليلا ,ظعوه
 ردح نيعدعلانم دهاثلاهلو نسللا نع كريبالام اهنمو فيكف نتملا نس

 هذهو تولاب س<ثال ةانلا هل الامزا مهلوقا ةدب وه ىهذ ةنووعتالوم ةان ا

 ' ةايلا ىلع دءالوغأاوةروا#لا قب رطرالا عطقلاب ملأتالاهذالةابا هلال ءاشالا |

 2 اكأم لا اهدر صن ََق ماظعلا ءايحأت دا راو تا || 0 .ةأ

 يت لي ولعف لكافلا لح اعاو 2 اه: ا ك١ ءاسيحاوأ س 0 ىى تدب َّق ةيطر

 | (دجدنعالا ) هب عاقتالاو (هعيب زوج رهاط هيظعو)عابسلار را

 0| ثنردح هدر, و شب هنم عامتتنالا زو الفرب ناحل اك نينا سحب ليةلالوه هناق
 :١ 0 0و هد ا 1 22 22957959190197777525777575150175013/9777 لا

 قي ا ا ا او "ه2 4 دونم تم ل يا اول



 عا

 .ليادلاو الطم 0 ركذ 1 0 ةيقافناه 7
 ا يد الااماور 0 0 زهلاوم

 أ زوالا رعرذلا لع دازو ع 5 3 3 8 م ا

 1  ىقوبصع فرط هنأ ودعت ىلع نس ١١ ةساحمت .لوقلاىل. هلكاذهن

 علو هو .بهذملا م اهيذ 3 ةيافكلا ف هلاق“ ناشاور ب

 ةباورلا ىلع دو فسو ىباني ىالحلاوره ظ هلا امنانع

 ١ | سلا ليقناف هف لاق قاكلاف هلاعو ا 2 .ناسن 1 مظعنا ت تءاج

 ٍ ١) ح ”اوهو بهذملا رهاط ىلء اس :اق ياللا روصتي تأ ر ماط ا

 3 دال 0 هلأ ١ اور ىلع 2 فالخلا دوس ا

 را 1 واد ًالادلح كلذ لبق ل ام ةلرقشالا يمت

 نا ىل-علمح نا بق هذ شال نود كاك ن1 قدس ها نام ن

 ْ رسدكب ( ىتكنابمالا مامآلا حشا ركذو) ةورطلا هلال ىلا هنازرجا عمج
 ما 2 0 ١ اهدعب ا ]| | ناكر

 3 هلو حوبةط كا[ نر 0 2 0 هريس 0-3

 1 : رهط.ىدهتيملاكدوب سو ةعابدلاب رهطدنال قسما هنةولصلا ز زوج :

 | تزاجرهاط تنبع وبدمدن الع ناو )ةسجعتملا ءايشنالا رتاسكرسصعلاو اكن لمس

 ا ل مهأإ ا ئشا 0 و 0 00

 ا داسغلا 1 24و ودلع

[ 8 
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1 



 (اقنل

 ةغايدلادسعب هباصاؤل )نكل ( و)رهظتفبارتلاؤا حي رلاوا سشلاب لضخ
 دؤعا (اسنخ دوعب ةناؤر ىف)ناتياوراسحي هوغو (ةفشحىبآنقءام ةيمكحلا
 قلا الذ تدل ةبوظرلا ,ذهنال سنقالاوهو (ا ع دو.ب هةياور قو)ةب وطرلا
 ةَبوطر لب هغمتيهذو ءاوهثراصو تشالت كلت تالدسكلا تالضفلاة يش تناك
 آل رغاتظلا رغاطلا ةاقالمواهتراهطي ركح ءانخاىؤَت هرسورظاطءأف نعتد دم

 ةناوزؤ هلاءباصا مت(ةلرتف نم ةباص ذا بوثا) مح (اذكو) ةسكت بجو

 نال كلذو ىهتلا اسخن دؤع هنأ عصلا ناخ ىضاَق لاقال ةياور واسم دوي

 ادام شايقلا الخ ىلع صنااب اسنايدتراهطب مكحاماو هيفديقابةساخل اءاوجا
 مكحلا نافرث لاو ضرالاو دل اى الح سبل لاحوهو صنل ادروم لازءاملا هياسصأ

 اهباصا(اذاضرالا)اذك (و) ةساحضلارثا لآوزل سايْملَلَقةاومو قلطم اهتراهظن
 00 ةسسحيت دوعن ةياورو ءاملااهباصا ماهتزاهطد مكحو (تفجإو سحب

 اذاربااذكو ) ةسج دوعتال اهذا مجمل اخ ىطاقلاقاذكوانلقال ىناش ارا اوال ||

 00 114 وال كاوا قو هع دوع اووف( اهو استرا تس

 هنا ميك ٌربلا لضفىف اهيفروكذملا ( اسجي دوعي نارلا ىف رهظالا نا نان ىضاق
 (ًاسجتأ دوعيالنا رهظالا طحلا ىت ىقرك ذو ) حلا ةلزنع كلذ: نوكي ورهاط |

 'كاغلالب لوالا نيع هنأ مولعمربغ دن ؛ اعلا هأملاو دبدح بساليدوعاال لئازلا نال

 ش ش : اسحنوكيالف هبغ هنا

 ع ٌراا]ق لصف

 ةساحلا نار هلهج نم لئاسعو هيلع ةقادقتلا لسا ركذ ىعوةيسانم ىندال ةركذ
 نكلااملل حّرملا نافاه*وامدارملاوزنبلاىا ( تحرر ةساجحتتلاىف عقوأقا ) ةيقيتملا

 نازعااههلةراهطءالانهاهيفاغ حزن ناكورهنلا ىرج ل ثم ريبلا ىلإ .دانسأياوعسوت
 'مظلا نة ىمدرملا سشنلافاعامأاهيف سايقلا ةاران“ الا عانتا ىلع ةينيعرانالا لئاسم
 لّشاماماود. دا ءاملا سكتة يقاس ةرا ىلا ونيطلاقماهيذاع ح 77ناوءهنالئتلكلاب

 هنال ىراتجلا ءاملامكح ىرتباا ء ءاهنا ىفسو ىبا ىأرو أر معجالاَق ةناد نع

 نخاوي و بناسنم بضي مالا ضو وهف.ءالعان م ذخئوي:و هلفسأ نم عبتت
 فلدلا ا تالؤءالدلا ضعي ع زيدان ىاؤل انيلعامو اناة مثس هتتالف بنانجنم

 سما كلامد عنا مدقتاه ىل كات ل هال دجاو ىتناثثاو كلامدتعو |

 2 لياقلا

 قافهفلا اوك ؤطرا ةلازا ةفابدلنئدوتسفلا نال قفاك 0 فاما

3 



 تجرخاف وبلا ف تنام ةرافق كاقدنا سنان 0-0 07 ) 1

 .ّ اسايقال هلالد 0 6 اه 2 وةر و ةروق هدلاواوأع ثور رقع

 تناك نر هيف تو لب 0 5 هدئفللا و

 ْ ا 5 2 ويرش سلبا 4 5



 : ( 5١ه8) :
 تيوس سووا

 روصنم | مدهانُت روصنم نيديع. تأت نود رادع نس اص نعى واجطلا

 . مكبسح رييزلا نبالا مف دوسالا رخا لبق نم ىرج نيعاذ افرظنف عطقنيال ءاملا
 لقنامو مامالا ىف هب ديع تيد نب نيدلا ىت مجشلا فارتعاي محتكاضنا اذهو

 0 سس تح مس ص بح بحس يح ييجي يصح مجسم دج هج سا

 ىجإلا ثيدبح فرعي .اريكالوا ريغ درا مل. هنس نيعبسفنم ةكماناةةكيعنبا نع

 فيكو شايع نبازعان هى رعيال ىفاشلا لوقو مْرُمْز ىف عقودنااولاّوىذلا
 ناكناو هكرتعو ش هستال ءاملا ميسو هيلع هللا ىبص ىلا نع ساعقبا ىوزي

 امهلعمدع ناب ع وؤده فيظاتالوا ءاملاهديو ىلع ترهظ ةساجلف لعف دق
 سابعنببا ةياور فاشل لاةب و اههريغ ع بالو ىلاعتهللا نيد الاد لصيال
 هلثم ديعتستال رخآ ليلدأ ْنيَتلَعا نوداعث هتك رتاهكف هن كن تاعك تيب كلذ

 ببس نا اهم>ازنب اق تاه لئاعلا ظفلناو قوسلا نم رهاظأا مث سايعنبا نم

 امهةنيرا مث مجرفزعام ىنزو دعس مالسلا هيلعاهسىفاك رخآ 'ىشأل نوما حّزلا
 ةعقاولا كر دانم رابخاناكف ةتس نيسجنو ةئامنمابب رق ثيدحلا كلذئيبو

 ضراعنو قب رطلا حوضو دعبداعيتسا ةكملها ةلهجم و ةقوكلا لها ىلا ريخلا|

 ىحىنولعاف حر يخ ناك اذا فانم يختل اراب خ الاب عا متنا دجحال ىفاشلالوش

 توا ايو نب يدنا

 ل ضل ا

 711 هلهجي وكئلوا ىلاذهلصيف_كلاقالهفايماشوااب مصب واناكايفوك هيلا بهذا
 7١ 1! نيب زاحخلا نود نويقارعلاو نويساشلاا ه2 اورن صتخمارابخالا نا ىلع نيمرخا لها
 7 نالكلْذو لوغذو هلهو بصعتال نكل اهد لهاج ريغ وهو ىصح نانمزتكا

 1 فلا دفوكلا لزت هح راتىىلعت!لاق قارنا اصوصخ دالبلا ف ترمشتنا ةباصصلا

 ءاملا عيج حزني ( اذكو ) ةئاّعس ايسرقرق لزنو ةياعصلا نم ةئامسدتو
 ريزيملا اها ( ءاملا «ةبصد )لولو ىا(لناو ايجر. زيخلاو بلكلاج ركسانا )

 هنوكى بع قي اسجي هر'وسنوكي امرت اس نع هقرتف باكلااماو هنيعةساجل رهاطظق
 نالفرب ريم اما ةروك ذملا هلئسملا هذه هليلعت ىف ناخىضأةناَم نيعلا سحب اضدا
 بالكلااق هناف لئاس٠نم ةلجهاوا_تفىف هيلع و كلذك بلكلاو سح هنيع

 ١ نيطقىشءاذالاه اذكو هدسفا ناسنا بون باصأف ضفتناو ءاملانمجرخاؤذا

 كذىلع هلجر ناسنا عضوف مث ىلع ىثماذاوةغدرلاو نيطلا سجن ةغدروا

 نوكي هبيصي اه احن حلثاربصن لتي 'ىث هيلع عضوول ثبحي ايطرناكنا عضوملا
 هب عافتنالا ثدحلا بابه طوسنملا تاناور تغلتخاو لئاسل انف اهودو اس

 ( جابم )

03 

 1س حمسم هح ديم جا حممحسج م



 'ء | اك عذب نط تاكلا نيع نا ادع ع

 ّ 0 الو نيعلا س4 س ا نأ هل انيبتادهإ و ا

 قو عابدلاب رهطد ةباؤرق نات "اور هيد اناككا ٠ ندق

 حرخاق ءللاق عقو اذا بالكلا طب هلق وايعذلا ند

 بحي اهه!وو ىلع عاملا: هك بصي 1لناو م

 نبا كلا نيعنابلا ةراشا 0 8 0 فتح ىلإ نعوءاملا عيج
 ةماعلا : ماجا ىريالا نيعلا س نالكلاو ةيادهلا ف لاو

 ىدنع < ىذلاو ب 0 انماع 0 5 0 :

 سدت سدا هقينخ ىبأدت تاغ نما >2 هنا ىلامالا و رداوتلاو تا

 .ةياردلا هب هرضتقل ؟اعذلاو ةياولان . اما انه ُّط تالف 2 ا 5

 1 5 رظن.هلا ل

 ناكهنالائحال (اطاتحا لهن( ًاضرلالا) :اكلو ءاملا ستنال هسا

 مدعلصالان ال( : زاجأضوتنا)اذهعم(و) و) عوقواادنع كيسافر ْ

 اهتسج رثبلاف تطّسذ ةرهلانمتب رغاذا ةراثلا ىف | ولاقامابلاغ ناكأم
 ( هلك حازيباسج ةراوس لك راو ) ةرهلا نم وللا دنع اهنم لوبلا

 ناك ناو سال هذ بص ملاذا هنا ءوءاملا ةباصادرو نم مهن و هرؤست 4

 ىذلاو كلو عايسلا ا م تلك اور ريل نيباقرَذ هقناوا اح

 ررعخوا باك يق عقووا لاف نان ىذاق هن حرسصو ناح لك ىلءسهتإن 5
 باكااو سس يعنالف رب زا اما بصب لوا ءاملا هقبامصا ّ

 اًضياو ىهتنا باكلا هلْ زيي عابسلار“ اسو تاس احلا ىف
 .لخدهنوك لاعحاو سحب اهروسنال انه اه: :ناوع اه

 هوز ءةزوماع نو د2 ريتالق ةردنلا 4 ان قدهحر ع لسغلا ث.حع كاذ 1

 ( اهوركم ءروس تاك ناو) كلذ ميلف هدم ل وأ واع رة
 سل هنا ركذ يااا 0 ا( 3

 . ةها ركلا عدت اعمفن :



(15) 
 بدتلاناف اصاب لعق م كيا ىو اهوعو ارشع لحق رادعملا قرطشي

 ياعاو ةساملاد و ىه ىلا هم 0 ةها ركلانااك ا

 ساقب لصا مدقلا 8 ا ال ارا تصدق

 هرثوس اين ءاك جزاك ( اضدادلكح زمر اك وكشمهر وسن اكناو.) 000

 ةراهطلا ت تمج نإ هم اًمرَتذا نا 52 روهطلا مدعىف سيلاو كلوكشملا كارشال س با

 ىورادك) راك رو زجر غةدحو هب 6 ةولصلااودحاهي رهطتاعرح ا :

 (ناوبط اهب كو ١ هقالخ رع ا لل ع ْ

 ' ةناجئاراتنالوو ةراغل تنذ 530 عقودا انت ا نوكي ناني

 ظ م 0 اهيفاودجو ناو 92 ىواسطلا هد ا ْنَم ءاثمدقام لع

 ”وضوت وناكاذا ةللو موي ةالثص اوراعا متت لو تءقو تناهنا نور دال )

 ب موب ذنم اهنغ مهءوضوب هولص ىذلاق الاوداز ه ةللوموي ذنم © اهنم

 / نزكسفل وا تذتثا تناك ناو)روكذللا نامزلا ف(اه'وامهباصا”ىنلكاول غول

 ءوضولاهواصا# ( ؟ىث ةداعا مهءاع سلا اقر ةفت> ىباننعء)ةلكاذهواهيفاهثوام |[

 تعءقواهذا ىلعالج ) تعقو ماودك: ىح)اه وامدءاصا اع د لسعالواه ف

 ب لا را نيك كح ا ان ني ودا

 قات ثداو+انال كالذو هريغوا حي رب تءقوف هدم تناكوا تناك ةعاسلا كالت

 ةنفتم تناك ةراهطلاو كاب لوزبال نيَملاو ناكمالا دنع تاّووألا:برقا ىلا

 ىته ىردنال هاج هن. وثق ىأز نكراصو عالطالا لبق اهلاوز ىكشلا مقوو |
 وهم عوةولاو ةرهاظلا اهبايسا ىلا:قابضت ماكحالانا ةقتشح ىبالو. هحاضا

 لاحف رهاظلا :هلياقم ىف ريتعيال موه وملاو.موه وع هريغو تويللرهاظلا ببسلا

 قاضي ت ام يح شارف اذرعساو اناسنا حرج نك رهاظاا"بدسلا ىلع توملا

 ريغنم عوقولا برقع نوكيال توملانا ريغ هريغب هنوك لعحا ناو حرجا ىلا:هنوم
 نالهلل و مودي خافتنالا مدعت تع تردعو ةدع ريدعتلا نم ديالذ بالغلا جارت

 ” (]) هنالماياةثالثب_ خافتنالا دنعو اهتواغتل اهيري دعتلا نكمال تاعاسب كلذنوداع |
 ' !١ الحلا ىلع ىه.ىلعلالاعف بوثلا ةلثسم نع هناك وتساامودهعملا:مداقت ليلد

 ا واهيلايلو املا زان للشات ةسباب ان ابك تفاصيل
١ 

 ا ....



 .رهاذ قرفلاق ة- هلق هلا هنا اهنا م

 لا ريملاو اهآ ارروذع ايف هديا هم ناك ل ةعاس '

 ىجايف هسبإ ١ ءاااما هاطرلاو قاتم له كا طاش :- :

 هتاصااهتا لع ؛ راه تا ىأتب را اهئاص

 تى ةواذاو) ةباص:/| بءياهس الوكت 0 لان وكي ناالا امس د
 سنسايعلاو انا شإ (ريملا سا مث اوال الا رع هب نعمل ف نائرع

 اها سل تاواغ ارانآناناس ممعسالا هحو لي الا ءالا. ةسادلا عوقوأ

 ليلقلا لعد اهن5 كالذ صعد ميرا قلتو اهلوح ىئاولارعبتو ة ةز>اع

 ١ | راآم كد ناىلا ةراكايميقو ةيادهلا ىف ابنك رياقللا 5 وريسلاو ةرورضلل د

 فانخات راصمإلا ف ناكاذ امانط وسلا ف رسم

 1 ل ا ديو ناث هب وا ةرعد اهو عقواذأ س

 الوءا_ءدالا 5 1 هوطر هرهاط نتا ”ىشرعدلا 0

 . || تويبااو تاولفلار.1نيبىاذي-وسنا اممصالا ىثاتر ا هلا هلخادتتا
 ا 0 0 نبا ؟!اىف)ن ان 0 3 00 ناو )

 ةديعفم يريصلاو بل كن ا ةرو 0 ل
 ,]| ريغ ىفعقو ناو طوسملا ىف مالسالا ع ش.رك ذنوااجل قلو هتعاس نعىريزاب
 نان نان رعبلا و ةرعبلا ||| هيو قع لق ناوالا راش هعوقو ةلازع وهف باملا تقو

 قو .ىانع)ىور(و و زارم>الا ناكماو ةرورضلا مدعأ سد ل عاطل ريباك

 52 ام ) زيبا ءام ىا .( ءاملا دستحمل دبيان تناكاذا : ةرك
 00 و م سد 00 0 ىلا 0 كد 00 ك (ىوإبلا موه | 7

 ١ ا ا 0 هو ١

 1 م 22 الا 00 ةقدند فان 2 را

 ل

0 

١ 
  1ا
١ 
1 ْ ْ 
 ا ا



 كلا ةلزيع ثا هرالاو يهتنا لكلا لمشت ةرورمشلا نالرعباو 1 ١
 8 /قلطنال هنا عع ثلا ذكاو) ءاثخالا اذكو اهتواخرو اهي زلضت
 . هيف ناكصتإ ىوابلاو ة ةفاعلا ةرورضلا هيو ريستعا ) لب مضوم

 راباك ةساجلاب كولا جركل عوقوو هتعزازحاالارذعتب |
 ال ( ةساجم .: ا محال 37 لام 0 اقر 0 0 2 ْ

 1 لا 0 َر ل 0 اذ هلع نقعلنإ

 دنا اخو 1 ( ةرعبلا ةلازيع وهذ ايلص كا

 «بيحصمب ف محب بمص ننهي مص صم نس هيمي
 1000 1 >0 ذأ 1171010

 ا
 2 اس
| 

8 0 
 ع

2 
 ديس أه

 202 , ا

0 > 
 هل 0

1 
8 2 

 "نا مييسيسديستيسةيينب

 5 ا 3 ءاوهلا ص 1 نذل هروب د هلداراف رابطلا

 ش 1 رويطلان نم هن لك وبالاه قرذادكو )ةرورضلل (هدسشال

 الكر لاقو مدقتاهيف هلوذ ضقاتن وهو (دمحءالخ ) ةءاورؤ
 أوه انته ىذلا نكلروضلانع لك وبالاع ءرخو كوانزو

 لأ عابس قرذنا فدو ىقاو ةفدض> ىبا نعىور مهضعب

 اجلا راسك 0 ل مالا

 | ءاملا 0 او ) ءاملا نود تنثلاىف ةظيللا فلام اهيكحنافأ
 وص نكمل -- اوالادسشب ا اهلا اسك هريغل

 5 0 هاما هن ةفح نال ( لا

 هم رأ رومطلا نال تانا ا ءذهلثملو نع

 رهاطد+ل لكؤرامل وب نالءدنع سحتتالاهناف ( دع
 "امج زيبإلةدحاو ةرطقولو رثبلا ف ( رجخوامد
 فت دق ء سعف ارمشع نكي ملام ازنشك ناكولو

 خذلا قو) هتقاهرثا رهظبملراو ةساحلا

 م طاقتف)ر خا اولد ( قتسام“ هسأر ىلع بصف

 ا 1 ليتل ءاملا ةساجح ث ريدقت ىلع ىلا



 0 0 اس فيرونا ا ا
 ملفهدنع لسغلا الو ءوضولا زوال ناب رجلا: نم هماقم موقناهوا بصلادجو ملاذ ْ

 مدعو ثدحلا ةلازامدعتال عت :تمءامارمصت فدك ارلاءاملا قدل وخد ةيانكلا نم مج رح

 ةصال1ناريغ ىفهركد دب لواضر ا فسوب ىب !لوقك هةسض> ىبالو5 ن |ةصالملا ودب رقلا

 هجو رك لجرلا (رهاطام “الك دج ناقو) بصل طرتشنإال هنال هلصا ىل_» لكشموهو
 الاودنع العّتسم ريصرأل هن االءاملا و كانذذؤط رسستل ا تذل ةدنأا و بصلاذاثدملانم

 (هبوأ ولوا هند ىلع ن يملاذا) هلك(اذه) هنالنا ضرغااوةمنااب وهوةب رقلاةماقاب

 ةيقيقح ةساح هب «واواددب لس( تناك وتصلح ساي ل عوقولادنع أ

 تعفو واو مدت 1 ( عاجج هاب ءاملا ست" )ءام نود رد + ودم أي ايوة سم ناكوا

 0 اكناوست يحس لا

 عيرالا ركسف( نوثلكوا 0 نرد 00 عيراىلا لاَ اسوا

 نو-مخوا راواد(نوسب راح راسخ تارا ارا 1
 نارمغلا ( تتاكاذد ( ةحاجدلا يدك عسنلا ىلا عب رالا ىلك

 ةجاحدلا هليوكاتئاكاذاناترافل دج نعوةاش اهل رم (

 ىبالوق نم سبق |اذهو سينجتلا ىفاذك ءاما لكح لعب نيت
 متعاامافسو اانا رهاظا اواهن راقامو ة+اجدلا قنيعب

 ا فال الماهوكو اهجاجدلار دقاهنم سما وك

 اود | 2

 ناكانأ ردق كنك وز رده فيك وفانخا جاشما نا( مدح

 | صدطختو (هضرع 5 !هلوطو ) لاا 3



 25 اهيل سر موضعا 8 ف ١ هر ند الع ع الا (حازببف) 00
1 7 

 1 زيبق 00- 01 0 ةبصقل 0 الع ءالو 0 46 ثا 0

 ظه ا 14 طور دساتلاو 0 ريتا 0

 | 0 23 0 0 :مي وقر 0 0 كنا 1 7

 , د بص وعول كك 000 نا مهنمو

 10 ا 000 0 ل

 ١ 00 افكلاا 0 ذءاملا هلقل دف 0 ا وهو 00

 ءرسالاوهو دلتلارانآ تااقىلا رظنت 0 اللب

 : ا اح 5 0 ا نسا 0
 1 العال د> ىلا لصوإ ذالكلا 0 ير .عءعىاللؤ

 لهتدقو ىزاريلا٠ ركذاه عب اوتو بيلا ةراهطب يع ولكال احزن

 ءهطو ارهاطءاملا ريصن نيعارذوا عارذرادتم قياذا هنا نان ىداق
 ورم ولديا وحزتول ول مونااضيا ىزازبلاركذوطو- ١ اذهو

 ب عال لي ٠سم ددل س سلام تومو) حج هكأ| ةل از وهف هفصن نمزتكا
 2 1ك كللدودين 3 مثتاموا ناكر كاوا 0



 1 1 أد هنق توقو ب 8 0

 1 لاقنأ ل ىطقرادلا كا 7 ءلكا لال 1

 هبوهار نإ قدساو ىعازوال و عكوو يلعن اونوراهنإ ديزي و كراب
 ىبانب دعساماو ىراخضلاالا ةعاجب هلعجرخلا دوو هطايتح اوةسعشب كيهانو ةيعشو

 لزرع ملو لاهل تل انتل ناك ءرا اد -6 ا قويا هر كلف 36 1

 تومادكو ) تاّرلاك ةساحلا مزلت_ سلال ةمراو ندا ة>ردن ع ثيدن ذل

 (عدششلا وكعسلاك) كذو دال قاتم مقوواا "الا تامل شبام
 هب رسشالاو ةيعطالا نع ( ءاملاريغ ىف تامناو )هامل ها( نس را رص ١

 هيلعهللا ىلص هلوةوهو صنلل( ىفالخالب هبال هاه كء-لااما) ل صفت هيْمذ
 رهاطلا ع وفوو تمماكمعمأا ةراهو 0 ىضتقي هناف ثيد(نامدو ناتتب مانا تاحالسو

 (| دقف) ءاملا ادعا_م هوو ( ريصحلا ىف تاماذا عدفضلااماو) ةراهطلا ىف رثؤدال

 | ( سهلا 0 مهرتك او) فصلا لاقالوا هدفي هوك ىف( نورخأتلا ؛ فاتخا ٠
 هل وأن وممصريغوهو مدعلاب ليلعت هلا ىاك !ىلاقندعلا ماهنالدبادهلا لاق ٠
 مئاملاواهتم ار محلا راومدلانوا نوالاذا دوجوممدلا وهو سحّتلل بجولانا
 مثىهدلا بجوملا لعب :فدوح وم منال نال :املا دسش ملام ودوققم ندءلاوعو

 كيل !دعاندسشالىا حدالاوهو هدسفبال ليقو قاك قو ةيادهلا ىف لام

 مح

 ىوعدلا نال 2 3 مال هنال جحدالا هيف تاماذأ اًضنأ ءالارغتالا شيام ْ

 مدلاو نضيدب س تاذا هنال هميرقح مدي نس هيق مددنأ ناد ىذلاوءاملاف شيعبال ّ

 ىربلاليقوءاوس ىزيلاو ىرعلا عدغضلاوةيادوهلا ىف لاقدو سءثاؤلا قا

 ةاؤشسؤودلا وتنوكناح ءاقل ف ئسرافوا هبقلاز نضل مانعو مدلا دوو دنت
 .ىضاتللريغضلا عماجلا ىف ءاملريطك ىعيدسةمداوملا قاهنود شاءللا ىتامو ءاملاف ٠

 تامولو ةفد> ىلا نع اولا نم مرسلا ىف هدف ءلملا ىف تاما ءاملاربط ماهالا
 مهواذاءاملا ريطاهيف ركذ ودصالفلاو اذكى ف ؟تاو ىلا قاذتاب كاسيت ءاملارب غَق

 هنا فسوت ىبناّنغو سم ال هيا نه ن نعو نع :اور ة ةفش- وأ ندا يلع | ءا 2

 | هغسوب ىلإ لوقك ةفين ىلا قياور نم مج 1 نا مله ىو :



ٍ ١ )5( 

 اًضناءامل جراخ شعبام هوو عدغضلا نيبو هني قرغن اود لوتكىرخالاو. |
 ىباوعيسالا ركذو) هوت عدفضا فال ىومدوهفءاملا لحاد شعب الرعطا !نأ

 (ءاملا برش هركد هناف تةفتو راو امانا لكؤيالامم ءاملافشعبام هحرش ىف
 اهناععهب رشي تعاتب رق.أل ام اك. مر كلا ءازجال اطالتخالد نع ىو ىموهو

 |ىلعاذهو (.دسفت) اهناف (ءاملا ىف ّتتاماذا)ءاملا ىف شيعتال تا!( ريلا يم اه) ىبجلا
 | هرخا ثيح ةيادهلا بحاصرا عدنا رهاظااودسفب ىريلا ع دْعْضلاناب لوقلا

 عدغضلاناكوا سنلا قوه لاقو هدنعرا_ةكلاوهف هليادر>أامو هللذ رخأو

1 

| 

 | لكراو سجال انا اهيف مدالدب رب ةيخ تتامول هلثمواضيا فب لئاس مد
 | (رئس مداهل ربك تناك ذاهناملاد يا اذك و) ف:عملا لوقو ىهتنا نس: مداه
 لذ / سي الد حدالا ىل_ءامأ أو هب ءادهلا ىف هركذ ىدلا حدالا ريغ ىلع ىربم

 اذكو )هوو مام ىلع ىفحريغ اهمق ىذلا مدلاوءاملا لحاد شنعنال ىومدلا |

 0 عدفضلاىف مدقتلءاما دفتاهناف مداها وكي ثيحئا ( ءريبك تناك اذاةغْزولا

 ىريلاو ةريس هعباصا نيب نوكي ىذلاوه ىتاملا عدغضلا مث ةيربلاةيللاو ىربنا

 قكسلاب سشتعبامنأ متصالان الصح ىذلاو ةبريهطلاىواتفلا اذك هفالحم

 طامناو ةقيعح مدي سداكلذنال مد هيف ناك وأو هريغالو ءاملا هتوم دست الءاملا ىف
 جرتعساوناع ىتاملا هصالخلا ف ا هدسفن مد هيقناكرأ هيف شاعز
 قانا ني لمعت ىربو ا وهذ شاعت ناكراو ةتعاس نم توع ءاملا نم

 | ميمصلاوةدح ىلعابكح هلركذن ملنكلان رب وايام نوكيام وهو رخآ مق 1
 للعا هناصس هللأو عام ىلع 35 ومدا|مدعل ىقاملا قيم هنا

 ظ

 « راسالاو لصف #

 راسالا عاوناواضياىفرعلا ىف ماعطأا ةيش ىلع قاطن دقوافرع براسشلا

 هقفلتو كوكشتو هوركمو هتماخ ىلع قفتمو هتراهط ١ ىلع قغتم ةسدخ ةنوش

 5ك ديو ااضاسوا (اتجو  ارداكو االسم _اكءاوس) قافت لاب ( رهاط ىداألاركوس)
 يباعاوهب هطالتخال باعالا ركحذخأي رولا نآل ثاددحالا عبجج نم( رهاطوا)

 ىاعت هلوتو هتءاحأال هتءاركل هتءرحزا رهاط م نم هدلوتا رهاطناسننالا

 : ْ - 21| نوسلتم مهئاواكرشلا وضو ةي ونعم ةساحيتوذ مهنادارملا * ست نوكرشملااعا*

 ( ةساجلاب )

 ١ ىةينضيع قاع م



 : ا ةساصجأ !نيع مهل 131 مهامه فا فوتو ذي بانا نم م

 | رغارفاك لجوا ىح عاجالإ مهذاوذ ةساحت دن ةحدارألا
 5 ةساكإ دف هقثوأت ولاما اضن اح .وااتج لج ولك هلا الصت ,زاج هي

 ْ برشولاما س3 هر و2 نافهروفن 1 هوو ءاملا ساه ريغوأ

 فسو ىو .ةفشح ىلا دنع هركوس س ّ :القر هل اهذو خف قي راادا

 1 3 ١ 000 و١ نيا هيةيدطا اة لاو زيلع ءاندم كل

 00 لب فقنصلا ىذا درا 0 1 ”ا هنآ انف اصلا ا
 هنع ىعلللا هياور ىهو هريغب ضو نا ىلا ب>ا لاققيا وريف ةبافكلا ىف هركذام
 هناهسنع نسحلا ةياورىهو ( ةيادراقو كوكشم) را ةطارؤكدم (ةلارقر) ْ
 ةيادهلا بحاص هك يم علا نهارك ىلعذياورلا هذه لم ( وركز دمع
 ل مهب زينا ةهارك ىلع ىعلثلا ةياورو هطىف
 ]| ةهاركنال هبهذم نع 2 وهو ةهاركالب ( رعاط) هنا ةولصلا بانك ةياور

 ا هناع نوكيف ةيقوهأ ركلال هللاءادعا تيك و داهجلا ل آهنو 0 :ةفرشو ةتمار يخل

 (كشالب الب رهاطأو ف (اهغدتع ماو هر ساذكذ د آلا ناءلك هل ط ممل نما دلوتم
 ضء.بذخا )| رهاط هنو د ىا (هنو (ه.وا)ا_غ دع يحلل لوكأيمال داو باو

 مالا عابس )راس ( ورز وري زيهخاو باكلا رئوسو) مدقتال نإ رخأتلا لكلب( علا
 رحل اوبلكلا ادعاهف دجاو يفاشانو لك!!ى كلاما ف الخا: الع قافتاب( س
 هيفامةقأرادءي ءانالا لسغي ىمالا ىف ةوصلا ثيداحالاف باكل ارو ةداجأ
 سد من نلوم الف مدقلام ىلع هذيعوراهلفز :زيخلارثيداماو 0

 || موعلا وهام ىلع اضيا اهل ةناكلف ماهبلا عابس راباناو ا !اخاه:
 0 هلع لست نينا لا ثيدح ىلا يلعبان الا و



 1 الا

 روعطو نارش اهو اعاوطب ق تذخ ا اماهأ لاقو اهءاعدر عابستلاو نالكتاا

 لوالا نا ىلع عابسلام رحب ل.ةا٠ ىلعوا ريثكلا ءاملا ىلع لوم هجام نا هحرخا

 0 دنب نا كول 00 هقدرص ن6 0 هو

 "70 ةراقلاو كد ندم اوت لكم زاهركو 5 للان 0

 أ هراسع دوحو كع هب *ةوضوتلا هركد ىا( هو هورام ةرهلاو) نر كاما

 نوكيا ةال2 ةحاج دلاريغؤسايقلاو نادك |ادهوهب زيتةهاركهب رشاذدكو
 0-00- نارنطلا عابس ناوعسالا هد>و 0 مل ند باعالادلوتلا

 متوكل اعح ال ى ثاعا ةهاركلاورهاط 5 نرعكت اهئالد ساو

 ١ 0 ةحاحدلاقاك برسذلا توو ىلا اهرئا قدو كلذ لبق ةساح تباصا
 ٌ : فيسو,# تذاكوا اذلو ترشأا ب 2 نس مجم 3 نامهوتدر< 1 ةهأ ركتلاناف

 00 مامالان :رع ىحا ذكاهر وس هركدال انهي 0 -ر تاه ىلا اهراقتم ل_صدال ثيد

 اهب ىق ةسويد نك نإ ةسو اهتوكي دارملا 0 لاقدنا نهحزلادبع مالا 1

 ١ اهسفن تارذعىنا هئالوج نم هناك اهراق: م ىلع ا ءاونالذ لح اهنال

 . اهنكعال ةحراغ اهثوامو اهفلعو اهسأر نوكيتدب ىف نععلل سدح نادارللا لب

 1 ةسوبحم تناكتااهذاطوسملاقمالسالا حش لاقو اهسفن تارذعف لونا
 ٠١ اهركوسمركت الذاه سقت تارذع ىقلوال ىهواهت .ةلو > اهريغ تارذع دجال

 أى ةساو اه راقتم ىلعن ب لهنا عادا اضراربطع] ١ عايسرب ,اساده ىلعو ىهتاكاذذا

 هشكا ثيدح نوب اا نا اوسىف ناسصسالا هحوواهر؟ وسبل ءوضوتلا 5 ركل أ ا

 ١ 8 هاتيك سوات هماع لحد داتوابأ نا ةداتقىا نات تنك كلام نب بدك تل

 ' ىتارف ةشدكت لاق تب رشح هانالا اها ىتصاف هن برمشت ةره تدادقاةوضو

 ١ عبو هياعمللا ىلصهللا لوسرنالاةذ معن تاق حا ناار علا لاذ هيلاربظنا

 (] نتسلا باح ءاوز تافاوطلاو مكيلع نيفا ا نماهنا ةس# تسلاهنالاق
 ١ ْ اهتساحب مدع ملسو هي اع دللا ىلص 0 دوو مب نسح ىذحزلا لاقو ةءب زالا

 اضياو عجاتافاوطااو نيفاوطا| نع دع اعلا زدنا نيفاوطلان م اهنوكي
 01 ةرهاار وسنا ع ىفاز معو ةرو رمض هيف ىاكفواي ثالا وذو نمز اربحالا ردع

 ا ا ءان الأ اهل يصير كم الكا ةهيلعهتا ىوراطو مدعم !ةشدك ثتردكل هوي رع

: : 

 ١ ىناقلا فسوب وباام*ا دحا ىت نيب رطنم مىيطق رادلاءاور هبا طوع مدة شنق ش
 07 كتل ولان نكل ىدقاو لانهم لإ مالا رديعباهةعضو



  مجرو هقثو نمو. هفعض نم ريسلاو: ظ
 1  هئراحثي دحّنم هجاهنب او ىئطقرادلا ىورو همق

 1 دحااوءانا نم سو هيلعهللا ىلصهّللا لوسرواناًا صوتا تنك تل
 001 هضراعدق لا اوم اودي سيال ةثراسو نطقر دلا لق كلذ 1

 0 رودس | سو :هيلعمللا ل لوسر لاقت تام ةر رهان 3

 قاوطلا 1 0 ا نا علا ةقاحلا انود ب

 كا رار 0 ك ةهارك كك دا عابس
 نا نيغنم ( روفلا ىلع ءاملاتب سنن مت ةراقلا ةرملا تاك تاكاناو ) ةهار 3 ١

 تكمناو) هيلا اهناسا نم ةساجلارثا لاصنال ءاملا(.سدتن) ا هذ سطو

 دمحلاف الخ فسوب ىلاو ةقتح ىب ادنعس دعب سالو( هوركذاهف تدسطلو ةعاس
 ةساحلا ةلاز ازاق ىمأم ىلع رهاط وهو لسفت اذق اهفن افعال ريذب ريهطتلا ىلع

 طرتشن ناك ناو فسوا وب اودمحلافال> رهاط مغب اهب رسش عقيق ام [يه نزع ةر

 اذكةرورعذلا ناكل عضوأملا اذه لثءق دل وضعلا ةرادهط قى ب

 راارئوسو ) بصلا ةلزعم ناسالإب قي رار رمان الاقينا زوجي و ةيافكلا
 ارهاطناكوا هنالدت راهطىفكشااليقهيف ( كوكش ( كوكشم) نانا هءأ ىذاا 6 لغب 1

 قاطاملا ءاملا :ووا هنال هت روهطىفليق 5و ءاملا ىلع ناعللا باغي لام اروهطناكل | 1

 رداو:لاق دع اعد ضندقو و ةاو عودا هاط وهذ هسأر لسغدي لح تحب 1

 نانالا نياو لمعتسملا ءاملاو راج روس سد !بوثلا هيف سعوا عب را لاو ثيد

 ةلدالا ضراعت هد رومطلا ق كلا هحوطوساملا ىفاذك 0000 ل

 قوليف ةطااخلا مدعو ةدعاب ها تاك راك سي 00 1 هتساجن 3

 4 او عطيف قباضلا 2000 ةطااخملا م ةرهلاك ١



 دمحم طوس صح تعمم ماس و إم تو عصيت دحوم وسم و ععممو

 'مهَتَبلا لصق ك وكشلا:مكح مدقتدقو ةيمكحلا فالح لولا ىفاكةئيقح اهنا
 ولاَك ةيادهاا حرش ىقىيورسأا مهي :م داو رفع هرآ تان | هما !نوولد 8 لعلب ؛كييقتو ١

 هر وس ريصيألا ذهىلعذ اههنإب تاوتملا لغيلا ملل هركرال ةكءرلا ىلع ر اجلا ازناذا

 ةمدسح ىبادتعو سرعلاب هلاقاملا نيمامالا دنع 1 دارملاو ىوتا هيق كوك يه

 0س رئلاروبىف حصصل اوه اك اقا_فنا اكوكشم نوكيال هروعشاالا سرغلاك هزكب
 انهوكل اكوكشم «ر 1 نوكي الواقا اماذتاوو لد هر 3 هما ىذلا لغلا 53 :

 رات دق نوكيش هراجلا ل هسا“ 50 ةبادهلا نداص لو اذه |

 إ ا هراوساهو رهاطدق رءةارفاط ا هراوسا ريتعم ”ىدن لك

 ا هثولمد ولواهندن و ىل_كينا هك ىأ ءوركم هقرعف ةوركم هز وسو نب

 || نابلوقلا يع حديلاماءانئتسالا اذهو ( رهاط) لغبلا اذكو( رادعا قرعنأالا)
 , "ىتنلك قرعو هتساجنو هتراهطو كوكشم هرئسز الي قاذاق ةراهطلا قكشلا

 ' ' ىاذتع)هلوقو كشريغن ,«قار هاطرأ الا ق قرع نا الا لاش نا 25 5 روس ريتوم

 غب 7 'ةروهشلاناآلا نعل د هنعتاناوراا نإ لجالو هانا (ةروهشملا ةنأو أوراق 0

 ةفرع نأ اركدىا(ىرودقلاهر كذاك )زهتاقلا نيفامالا ثاالةرا اهطلا ةياور ىه

 'ىتلاناههجواضيا هريغو هبا هل! ت> اس هركذاذكو ةروهشم ا 2 اولا قرهاط

 ,ةناورملو قرعل هنا بلاد ءأ اوال حو اب نورعفارب لإ ا مسرد ل عسا لص

 ر قرعقاو س 3 ةنؤلو لسع مال ص اا راوللا (ةمالا يق لاثوا) اهنا ةيوثوا هش لمع الذل هيلع

ْ1 
٠ 
 ا

ْ 

 ظ

 .ةفيفخ هسا سب هناو ةظيلف ةساه سو هنا تاناور ثلئ هش ةنع ئورهناف |[

 كل ااماؤرهاط هراوسنا مجدوحلا نااك ماطدنا ةصحلا ةر وبما ةياورلاو

 ( نانالانبلو ) روهط ريغ هعاونا عيجنافقرعلا ف كلذ قأتالو ةتبروهطف
 !(دغنع ) ىدر (و) اعلا ا !دصا نع ( ةباوزلا رهاظؤ س2 ) ةراجلائا

 ليفئصلا ريدا هكمعترامل ( ميكا وهو لكئوبال نكلورهاط هنا ) رداوتلاق
 اذه ةيافكلا قلاق شد 0 ةولّصلا زاو+ عنعال هقرعو هبااذكو ةيادعلا ىف |

 1 اك روكا نال عيتكر ين نيالا ىفاماو هم م :رهاطظلا تاناورلا مكح قرعلا ف
 ' ا ”ليلعت قطوسملا ف قو الا 00 ند هق ناتاؤرلاوا راد نيل ةشاد

 | الدب هبا مرا تعاون راهظ لع لذ ما 3 ورا تعا كلذكو لامفراارئوس
 ]|| د2 نعئورو ةاول اره 5 سد نان'الا ناو: طر :افركذو ء ا ىلَ

3 



 ا 0 000 :هيف رطل يود ْ 1

 ءارهنال ةظيلغ ةات نسج هلا 0 701 هذ

 هيض ل :ةن ىذلاو ما نا 7 الا نيل ا ني 3

 ب ءاءاذتغالا ةيحال_ب عل 1 اركللالةمر هلانال مالا .نيع

 ناو ( اوك ع عم ةساحاسب نوكيفر م زور دب

 ا( ناو)ةواعا هام 0 0 7 1

 هرات 0 مير ردع 1 2 0 نزين عا 0
 ”ىش)ندبلا وا(بوثلاباص !ناو) كوالا جري ثيداحالا نم مدقتاهو ىوأ

 ”فسواىبانعىورو) شد ةناو(اضيا) ةولصلازاوج (عنعال كوكشلارؤ

 6 هلأ م .ابقتاك ةقيفح ةساحب سو هنا ىلع 2 درا عنيف ,

 لرد مس لسا لال نت اال لوح اع بوس مل سس ع مدحت ص و و مط سس سس

 2 يا م 1ك اع ع دم يع م

 ١ ملا بولا الا ا ا اعطق راو ) 0 هن . روهل 2

  6نك 5 ىلع دازأ اذ ةولصلا, زاوج 2 ممع س ءعأ| راو ند

  0نإ 0 اوُخ تقع 8 4 3 . لصالاو) ةن ةظيلغ

 11 اف

3 

 25307اهج د عطنا 021مل حت 0

 'اهتلاز 0 اي 1 0 9 7

 : 0 و 0 تناك ناو 0 ندي 0 كابل ار

 اة 22 2تك--: ٠

 سس

5 0-5 

 باع 00 مخ ا

 | عودجلا ل تاقراصا



 وم ايضا .اجتسال عطوه زم + هب رمق ليدحا 7 2

 ّ ا دل 0 ل
 درك م سرنا لاق 0 ميسور اولا 2

 3 نان و): ل ع 0 و ةواصلا 5 ريمعإ 0 35

 م كلا ا 0 2 ةرلا 0 ريتملانا

 مشنو داطلا ) سلا نهدلا (:باصا ناو ) لمأتيلف ةفشكلا سكع

 . تاق .د) لحجرلا (لخداوأ) داخلاى نهدلائرس

 | نم هريغوا ( سلا رغوا ( سيجا ءانحلا,تيضتخاةأرملاوا) ةسجتلا ناهدالا 0

 2 0 ا 0 تك بوثاوا) 1|



 'مادام ١ رهاط نوكيالذا جب ديلاباض+ ىف ناخ ىضاق لاقاذكو غبص ١

 لوزتالنيعلا تناكاذا دجوتاعا ةقشملاال تالذوا:لانولب نولملا ءاملادند حرت

 ودعلل ةدحوملاهققلا 6 را 4 ١ لوز ئهف ءاملقدسجو نوللا ماداعومللا :

 [ص وو ثوب اصالو ) ضردريعب ( ءالاهوح وا باضاتاوا بوذا لسغوا /

 (نهدل اولعيفءاملا هملع تبضف انا ف نهدلا لعجاذا هنا) سجتملاىا (سلا 1
 كلذك ( لعفاذا) وح (اذكه) لعف منءاملا قارب و( ”ىنثب مري ءاملا هنجو ل
 طوحاهلوةودجوب نهدلا رهطيال ده دنعو (ن ا 0 تاع

 هياحر نهدلحجر ةريخذا اى ار "د )( الطم فسويىبا لوقىلع هيف ىوتفل

 وهو لسغلا ضرءئاأنال( هءوضوز اح ءاملا لجزا ليعت 05 هياجر لسغو ا

 هتراهطق( هباصا) نط م (ب (بوث) ليصح دقو هياعةتايت ”الوضعلا ىلع ءاملا ءام 3 6

 ىذلارهنل ارامتعاب سل |( راصف هتناطب ىلات ذهن , هردلاردقن ١م لقا ةسا

 2 م 5 ة 1 0 00 2 هلل ضش

 كا مرد كا 0 كاذك 1 هبقفو عيد

 ٠ (لسغناو) لب ءاملارعغرخا ىشرثالا ةلازاىف طرتشنالواهرثا ءاقن , عم ةساصلا نع

 1 نهدلا)ريهطت ( ( ففسو. ىبان م ' ىورام فاىريالا)رهطي نوأ ءاللاق ن قد ملت

 9 نااوزكذ دقورص.نءالام ريهطت روض و م ٠ ةرو.ه]|هزهو عسوا فسوي يف لوقو ْ

 ا ا ا ءاملا هن ل 2

- 5 : 

 »211111 7 مت 7779777577277 1717 777111777777177 :



 (2 ْ ١

 (هتوادن ترهظف سنان رهاط تولى م بوث ىف سدهأا لولبملا نوثلافلاذاو) مانعة يؤ

 .رصعلا "لوش هم ليسا (ايطرريصتأل ريصزأل نكلورهاظلا ىلع ( لولبملا كوذلا ةوادنئا

 ١ خدالاو) هيفا ثملا فلئخا (رط ةنبالو)'ىتندنم (ليسيالرنصغو اثر <)ناك لب
 ' ناكوق الخ ىلا ةزاشاربغ :+ .ركذ مثكو ةصالمنا قاذك (ا_سح ريمصدال هنا

 رطاةتيالث يح هئلاثثاةرملاف رمصعلاد_ءدّةب وطرلانم قيئاملع سايقلا ههجو
 | ىلو الوالاةرلاقرسصعلا دعي ةيوايلا ةوادنلا ىلعاعسايو نادر نكل رصعوأ دعب

 لوا رسدعىذل ىاكةب وطرلا هتتترسس ىذل!بوثلا قءاهلامكب ةساحلا دوجولا |
 هب .اهنأاد>- ىلإ ائييشف اتش رصءلاو لس غل ايت ]و ارو َهَن ءانتناكاذأ ةسادلاناءباح وق وة آ

 : 1 تأدعحاف ةمانن 5 لاذاودكي> اهنع قتل هقلاثلا رسصعدعل ةيقادلا هن وطراىهو :

 سم لاعز طاسعتلا مدع ىف هداهتلا كالت ل مذ ةيادبلا تماداؤ امَساَدسم ناك فولاب :

 : لصاخلاو ةياهش قيل هءاهدحا فاو نوو دما رات ام ماما منعو 3 1

 م« ل 1 أَ ام ناكامق اهثاه عز 000 ةساصل | ادتبا سب

 اس او اسال صوم 00 ١

 ىوثلا ىف رهظي ىلازا اعاضيا هلدسملا ديت نايجذاذكو ةياثلاوا ىلوالا ةرملاف

 ' مييرب اغيكتموا نولبانولتع لوليملا ناكول تح حي روا تول نم ةساكتلارثا رهاطلا |[
 هرثالزي لو سلا كلذ لسغوااك اس نوكينا: تح رهاطااىف كلذ رهظف |
 ام ىلع ةباهتلاب ةياديللافاللا |دهانكفهتراهطب كحال ثيح مش ادح غلو |[

 ' ىقرقتلي رطفتف ضع اهضمي لصتيل ناليسلاةوقاهل سداراغص سور عين |

 درجت نوكءلمصعلا دنع ىس عبن مدعت ةساهلا مدع ةطانا ىلوالاف طاا#لا دعه

 , ىلعطساذا) اضيا ) نايا بو* م كح ( اذكو)ىهتنآر طاقتلامدعبال هوا هواذل

 ١ سحنال هناقرتصءوأر طال قا وطر ترهظف ءاملات (ةَبطر ةسجن ضرا :

  نكلذن# لاف س >2 سباب , ناكم ىلع ر ماطلا لوليملا نولا رمشنوااذكو انلوأمل ||

 لعبا قرعف سبت نافع مانا) ذك (و) بولا ةساعلا نيعرهظإل
 000000 قرثلا كال ادعي ( سارتلاللب بص: لبزا) هناظ( قرع نع شارقلا |

 ١  سصتال دبل لجان (سجب ادع ىذمو ميلجر لسغاذا ذكو) هداس (ستال

 ( هج)



 رق نامت الس (زوجأاو نوبت هجر سمه ذ كار |

 لاب رصعول م راص نادم دبلا ل 0 رالاار ا البد



 هام وناوي ابرج 2 508

 0 كسلا

 كعب 0 )1 قبو فج 2 هنا( طيحملا و و 1 0 0 0

 0 وااو ليوم رتساولا سناك كينوأو عراف (ي) 0 ا

 ناكامزاىاثاادحوو فيدو ىالاق الخ امه دعاها طمرغاطوهو م مث“ الا ٠ نم هنوك

 اذِهو ةةحوزرإا معلب امهوانثتساو سي اهنن جرخ أاعوةدعملا نم هنوك رهاظلاةاريغتم

 رهاطو» طءااملاق )لات( و) اًضنااعوك ودحر ونعم نوكرهنا ىلع كلذك سل

 لبلد نوالاوا ةحئارلا رتغت ناؤط,لا فا! فلا ريغوهو ( وجان ء هنا لعاذاالا
 اعف مالكلاو هتساح ىف يا الف اهوو ة>رقنم هلا لعاذااماو فوجلا نمهنا

 مدع 0 00 ٍ وبك ) ىهو (هفيورطللا ةساحلا اماو) كاذ ا ملاذا

 ئذلا ىأ ) ( نع اكذلا راكلا») اعف ةواصلاز اوج+ئ 350 عنملاىف ١ ةردع»اهناق)

 ةد.2> ىبا نع ىورلالصالاوغاذهوهب ىلتبملا ةهدبطو راولسلا عايطلا دىدقتسي
 يملا كاقر ردن .[دلاىور نحب ىأد ىلا ضيوغان :هنأ دوهام ىلع
 ىورو ) ةيادهلا حرششىف مام#لا نبا هلاقاذكب سانلا عايط ىالتخاب فلم

 1 ااا ذآ ذ أ ذآ أذ ذأ  ذز  ذ 1 1 1 10 0 زذزذ 0 12 ذ1زذ ذ 1 10 1 1 1 1 1 12 1 ذ1 21 ذ ذ12 20 2 2ز 2 2 2 ذ1ذ 2 12 12 1 1 1 1 زذز ]|0000

 .اههحورشوةءادهلا ىف: ركذام ىلع ناوضصلاو معسل ميج ىناذكه( ةفدحىلا نع

 ةباور قو فدو ىبا نع ىهاننا ( ريش قريش ردقم هنا):ةاوزلانا بتكلا راسو
 اًضياةقدن> ىبأ نع ىو مؤهو (د- نعمك ىورو ) عارذىفعارذب ردم هناا ضنأ هنع

 ما اوهو ىقاكلا ىو محدالا وعوهبادنهلاىفناق )عب راب ريتعب) 0 رك كلنا

 ارهاطةعد ر ناكاذا سلا بوثااك ماكنإلا نمريشكى لكلا ماقم مقا عب رلانال

 ةيفيكىف عاشملا فلتخامث) ةيودلا يا ف.شكو مارالا,فسأرلا عب ر قاحكو
 (ىوثلا 2 0 رز رعت لل ) مه كدإ ا ,( ريتعل ةيسل ىانىا )عب لا رامتعا

 الدذ) تانذ( ن ناكنا )هن اصا "يالا ريت( مهضءبلاقو) ناسا

 ملا سيرخدلا برش واصير خدناكناو عالم( لبذل عرف
 ردقو هلك ندعال لع آكلا )ح وذا كاد عل هناودار )اذه نيائاعااضعبلا نآكو

 هيلز لإ ىلا ةرسأا م ةرودلا رسام وهو ةولصلا كن ١ زو نول ىذا 2 رم هضمي

 ناك نا بوما نان لؤالا لولا غ نإد ءاذه نيد مامهل !نب :ن لاك مجيشلا ققوو

 ١ ركل ادنال هعل 0 ريثعأ ةواضلا ذيف او دان اكن او هكعل رريتعا نددلل الكاش

 و رج خب لور و ويس

 م صم

 امىئدا عب رو 00 ريثك لعاذشلا - ع رال ىا باصلا بوث ىلا ةيسنلاب

 | لواط انبالإ ساما نم < ةراهطلا وه قالا د اما ) لعاهللاو راتلا



 مَ را يللا ىتاثلا طرشلاب نيب نا عرش ا ةراهطلا وهو ||
 0 ادارطتسا ثادحالا ةراهطيف ساجنالا ماكحا ضعي نيبامناو ساحنالا 00

 لوالاف اهريبتكي و ملا مج سد عجج ساجئالاو اهتم ءاملا بيصياف
 | ةباجصأا نصوصخمم هلا_عتسا لوالاو هيو ةفص ىناثلاو ءاتلا هتيحتالو مسا
 اما هب ىلاعت هلوةكح ءءلا الا ةساكلا هل ض رءنام ىف ليعتساال ٌةئاذلا
 عاوهذ ةيضرعلاو ةيناذااىف ل_متسي الااود# س< ن وكحرشلا

 سن ري زيلاو سسكلاب ةسسحو معقلاب سجن ةرذعلا و ىف لا هيف اقلطم

 || امناو فلاب سجن مساع هتباصا ىذلا بوثلا ىف لاقنال ورسسكلاب وت حشلاب
 : عورشلا ليو ىلصي نادي رينم ىا(ىلصملاىلع) ضر. ىا(بجي)رسكلاءلاشا :

 (هنف ىلصي ىذلا ناكملاو هب وثوهندب نع) هعئاملا (ةسالا لي زرنا ) ةولصلا ىف

 ىذلا ناكملا دارملاوا * لما عوذخىف مكنبلصال * ىلاعت هلوقىفاك هيلعىا
 * رهطف كيايثو *« ىلاعت هلوقب بوثا| ةراهط ةيضْرْفو هيذ ةواصلا لعف عشب .

 || مالا نوكيل ةؤلصلا ةدارا لاح ا_ضرا داري و ريهطتلا ٌةقيمح هدارملانا ىلع

 ريغ نم. ةقيقللا نع لودع هيفف رصصقف دارمانا لقامو اضتا هتقيدح ىلع

 ةب ولوالاب ثاكملاو ندبلا ريسهطت ب>و ٍبؤوثلاريسهطت بجواذاو ةرو رض
 د_جو ملاذا بولا نع كفنندقو اههنع كفنتال ذا هنم ةواصال ملا امهنال

 ةساحملاىا ( اهتلازا زوو ) فااعرف نع ةمالا ع اجا دمعت ا كلذ 3 1

 مطبلا ءامودرولا ءاك ( دبقملا ءالاب ) اهتلا زا( زوجت اذكف قلطللا ءاملاب) ةيقب ا

 |١ ىلع مالكلا مدهتدقو هوعو( ' لانك هءاهتلازا نكمي رع [ظ عبام لك 0

 دوصقلان ال ( باّيلاب واراثلاب امتلازا زو اذك و ) هاما لصفىف قوتسم كلذ

 امج متنا نذ كلذ لوصدو أزجا باّلان وا ران 1 ب لصح اذاف اهرثا علق

 ( لخدا مث ) هنالثم ( ةاشلا سأر) طلت (وا مدلاب )هوو( نيكسلا 0 اذا

 || اههوحضو ) تك او سأرلا رهط) هرثالازو( مدلاقري>افراثاا) خأ ٍطاتلا لَو

 ال( رهطي بارتلابا سف مد نيكسلا باصا اؤا اذكو ) دوصقملا ا انلاب

 ) باّرلااهصسعي )د2 (لاق ةسادر فاسملادباصا اذإ) هنا( ٠ نع)ىوراو)اذق

 اهللةيفتاعياملا نم ةساحصأاهن ليزيام مدعدملع تلاغلا نال رفاسملا صيصخو
 بغا هناوا جبال دوحبو عم كلذ نوح تي راما انهنا دارملا نسلو باّرتلا

 هوحكوف ملا ىف كلذ اذوجاملا ففسوباوةةيشح اا ناَف ددواذا كالذدبعي اهلببغ

 || ليلغتلا م .انلفام ىلع ل مقا: و ا و ا داب

 0ك



160) ْ 

 «تكاباصا اذااذكو) مامهلا نب نيدلا لاي محدشلاهلاقاذك ل الاعدعةز ةرثذا
 امو و ثورلاو ةرذعلاك ( مرجاهلةساح )امهريغو قومرجلاو لءتلا نع هوكتوا

 (ةيلعو رعطيةغلا, لا ليس ىلع لمرلاب وا بارئلاب هصخضاتالاقمت انفال رد) !ئ
 ةعدتحىبا دنعو (طرحلا ىف هركذانك اثم ىوتف) روكذلا فسوب ىنالؤق ىلعىا |

 رهطنال د دعو ةيطر تناكاذاال ةساحعأ !تفجاذا نكل كالدلان رهطي اضنا
 ديعسىب|ثيدح نم دوادوبا ئوراماههلو تاساكلا راس ىلعاسابق لسغايالا
 ىأرنافرظنيلف رهعملا ىلا عدحاءاجاذا لاق مالسلا هيلعدنا هثعهللا ىىضر ىردحلاا

 ري رهىبا ثيدح نم ةمع >نباىوروامحشلصيلو ههميلف ارذةواىذا هلءنىف
 نكلون املا امهغرو يطق هيفخوا هلع ىذالا ّمدحا ”ىطواذالاق مالسأا هيلع هنأ

 ةقيقح ةب وطراىهو ةساحملا ءازجاءافقيل ةيطرلا ىف قالطا نعةفمتحوب | لدغ

 فسوب لاه ىلاءازجالا كلت بذتحب ذئني>اهثاق تغحاذا اه فالح

 : قيقرلا ئتساهناالا ضر اءازجالا كلت بذت هد مما غل اوباذاب ارتلا نال هقالطاب
 مرج ) فلا "تراصا ىتلآ ةساجعللىا (اها نكي لناو) فنصملا لاقاك ةياورؤ
 قبلات( ابا واناكاطر) قاذتالاب (لسغلا نمد الق)امهوحتو ( رممللاو لوبلاك
 وهو ليلعتلاب ثيدحلا قالطا نم ىنعن ةعقرلا ةساحنلا تجرخاهريغو ةبافكلا

 فلنا نا| نيش ءذن< وامهتسا لد زم ىابارتلاانهروهطو مالسلا هءلعهلوق نأ ||

 قآلطا ناكف دلجلا ءازجانعدحرخالو ممل هلب زيالرلاوا لوبلا برسشتاذا
 قسنلا ىلعوبا مامالا ىذاعلا ناك و) حسلابةلازالا لبش امىلااقورسعم ثيذحلا |

 ةسادملا هلءن باصا نوف (لاقهنالضفلا نب دهم ركبىبامامالا حشلا نع ىح
 ٌفَحو )لءالا,لمرلاوا ( بارتلا ضء؛ق'رلو لمرلاوا بارتلا ىلع ىثثم اذا) ةقيقرلا

 لضقلا نا ىوراكىا ( اذكهودقءنح ىبادنع) اضيا( رهطب ضزالابدصمو)
 ىسخرسسلا ةمالا سعث لاو (هنع)ىناودنهلا ( رفعجوب اهيقغلا ىور) ةفينح ىلا نع

 (هتاالا) ةقينحىب !نع هابور ىذلا (كتالذ لثم)اضيا ( فسوب ىبانعو) مخ اوهو ١
 بارلابدس«-!امدر لب ةغيتحوي !هطرتش ا اكهيف (ىنافلا طرشمال) فسوياباىا |
 مامهلانب نيدلا لاك عبشلا لاق مرات اذىف ةلصاوهاك رهطي هحسعول لمزلاوا |

 ثيدحلان ا عدو ىولبلا مويعلمرجلا تاذؤ فسو.ىبالوق رالانا ههبجوتىف |

 ةدهو ف < هذاسم سأل ّزءملاو دعتملانيبامذا ةب وطرلا عمكلدلاب اهتراهطديشب |

 قعمرك ذامد.:لافمث ىنعلاب دعاسف ىئوربام قالطافاعطق فخللاباصا اه اهعطق

 ارهظي روهط ىنعمذا ةيفام ىدخالو ةقيقرلا ءانثتسا همجوتنم ةءافكلا ف روكذملا



 ل تألع دب وطرلا لاح م 6 8 4 هب سقتاملي
0 

 6 راو لفرد رانا فلسا

 ا هةضعب "م رع واو عوق ل 00

 كحاب رهظي تيسيف مرجاهل ةساحن ةتاصأ اذا) تح هوو( .فخلاى]) 1 هلاف

 ثيدحل !نم مدقتاع اع الالدتسا 0 نال ) فسو,ىباو ةقيتح ىلا دنعتملاو

 .اهرك 5 ةياوراو هل تالي و تملا و كملاو لعتال رهطم مرا لاو زناديشب هتاف
 نالانه فاغللا اذه سو ل11 < نام قالحالو ريغتصلا عماجلا ىف ١

 دا اذهو بطرلا ىف ىتأتبال تحلو كحلاب علفلا

 عجرادجت ناطيحلا ىف ركذو) لسغلا نهدي الف لساانالا 3 لو ىقاناو عب .رلاوا

 .مو*ىأر املىرلاب ) تحلاو كملاو كلدلاب هوحو فلنا ةراهط ف (امهلوقىلا
 مازلا فو ّلعنلاو فه ااهوو ثاورالاةباصا نمزردعأ اف جرحلاو ( ىولبلا
 ندبلا ىلع (لوبلا حضتناناو ) ريسستلاو 0 رثا ىؤلبلا مودعلو لسفلا

 (كيذق ) )ىرطلا هكردبال تي( ربإلا نسور ١ سئور لثم)هنوك لاح ناكملاوا بو والاوا |[!

 نع سابع ن , ١لئس دقو حاضتن :االك وره لب ربت ف( ءىدي نسل مكشلاقحاضنلا ١

 .ةسادجلا لح مل كايذل نالوا دحر م عسوا ىلاعتهللا دف نو كلذ ذنع
 زارتحالا عيطتسالدحاو ةساملا ٠م نم ىشاهلجر ىلعدنالو ىلصللا بايت ”ىلع عش 1

 قاودئعلا لاو غنم لاسملا سور لث٠ناكوأ هنا ىلا ةراشارب الا سور لو

 اسهفدنيبناخب- اري ءاال معلم هوريغو رب :عارخ .الاتلاذلا ل؛ ”ناكواهن ل

 ليقف لي املا الل هوو ب وألا كلذ مقواذاامايغ عم 5

 محد الاوهودسجب ليقو ءاملاو بوثلا رع طقساملةساجصلا ,ذهرا.تعانال هيسال

 دييقتلاو ةب .كنايوا الاف 0 3 1 0 طوس ّن



 ا 2
 مهتمه رغنعور ملدبغ ةمالا ضعي حرص اذاو ىهتنا ةولضا اداعأ مهر دلاز دق نه

 زرععلاىف جرحالو طاتخا عضوم عنضوملاو اه ريتعينا بح فالح ب رصت
 ارهاظاجر حد فع زردهلا ىف تاق بايذلا ل جرا رثاىفاك ىريالام فال هلثم نع

 هدسفبالءاملا فرطقلا عقاوم رهظال نارالءلق ناك ناءان'الاو اءاملا  ةلاسغلا حاضتتناو

 'ثلاثلاو نناثلاو لوالاءاملا نمتمملا ةلاسغو هدسش ريثك و هذ هعقاومتزابتسا ناو

 (هب ) ىنملا نم(بو'لارهطيف ىنملا ف) ةساجتلا لب ريف (كرغلا اماو) نا ىضاقىفاذك
 ةظاخ٠ سان سحب ىئملانا ىلع ءانباذهو بوثلا ىلع ىلا (س اذا)كرقلاب ىأ

 اهنع هللا ىضر ةشئاع نع سم ميت ىفام وهو كحلاو كرفلاب ةراهطلا ىلعهب نحي

 ىرقظي اًسبان ناكاذا سو هيلع هللا ىلصهللالوسر بوثنم هكحااناو قنيأر دقل

 سو ةيلعهللا ىلصدهللا لوسر بوث نم ىلاكرفاتنك ا هنعةناوعىبا محبب قامو

 فتك, لاس < ناكولوابطر ناكاذا ىديجلاكش هلسغاوا هصعما واسباب ناكاذا
 لاف ٍنوللا برسل ىلا نعلئسةنا مالسلا هيلع هند سابعز !نعالو هك ٍش

 ةرخذاناوا ةقرخ هحهسم نا كيفكي امالاقو قازيلاوا طاخلا لزم وهام
 نم ىهببلا هاورو ىضاَعلا كي رش نع قرزالا قكءاريغ هعفرب ل ىطقرادلاف
 كب سثىوردقو يوصل اوهاذهلاقو سابعن | ىلعاؤوقوم فاشلا قب رط
 قيدحملا قىزوملانبالاقنكل ىهنا تشالواعوف ىمءاطع نعءىلا ىبا نيانع

 ىهشنا ةلوبقم ةقثاا نم ىهو ةداب ز هعفرو نيدتك !ىف هل ردم قرزالا قده#ا

 ثيداحالا قابطااناو است هلدا نوكيالف مركم وهو ناسنالا قلخ أديءهنالو
 ءاورةناوعىباثيدح ىن مدقتامنافابطر هلسغتتناك اهنا ىلع ةشئاعزم ةعصعلا

 مالشلا هيلع هلع ريغ نمهلاهلسغنوكي نا دعبب و كشريغنم هلسغاو ئطقرادلا

 نعةشناع تاأس لاقرانس نب نالس . ع نيصيحصصلا ىفاماعساهئمر ركتاذااصوضخ
 سو هيلع هللا ىلص هللالوسر بوثن* هلسغا تنك تلاقتف ٍبوثلا بيصي بما

 ةيلع هتاغلاعم هي وثث لل, سال نادعبنذ اهب وثق لسفلارثاو ةولصلا ىلا جرف
 " ]|| ةيلع اهرقادقو بسلا هلودج كلذدنعو هنع صحتلاو هب وثلاخولا مالساا
 ' اهتعإبسع قنا ىلع قرم هنئاق ة>احريغ نمءاملا قالتا نم اهعنمل ا رهاط ناكولق

 ” | رئاولارظنااناو بوثلا كلذ ةولصل ىلا جرخ مث ىتاالسهيناك مالسلا هيلع هنا

 هلع عرف وهف كاذب: ماوهو ةزا< ىلعو ارهاظف هتعيقح ىلع لج-ناف ديف لسغلا

 ها ا



 قالطالا ٠ع وهف مالسلا هيلع 0 ِ
 "أ نع ىطقرادلا ىورام لالدتسالا قوالاف لوص '

 .[| ءامولدا ب ىلعاناو مو يلع هللا ىلبص هللا لودسز ى ىلا ٠

 أ ةساحن نم ىب 00 ناو ىبإ 0 4 5 2

 00 د اورغإ 0 و اس وطقرادلا 0 1 1

 00 ذنب 0 او 0 0 داس ا[

 هل قّوهو ةنع 1 اما 1 نق كلذ 0 9 ول

 لب هلصا ةراهط امركم هنوكمازاتسا عئمالا قبب م م هيلع
 ريا 0 ا ا

 2ك رو ل ةراشا ىائدولاو ىذلاو لولا قالغإ علا 5

 ان رسل ناسنالا 4 م قام ملاك قالك انصصخولانا ىلءلاعتإ و

 ! دجلا هنادصش هلاو سي ؟ىوث "ىثن نم ءاببنالاة لح لص ناب ظفاثلا ع

 || لكم ةمالا سعت لاقاذه نعو ىنم تسول غلاب ره طراق
 ْ هيف كلهم ىلاب تواغم هنا لان ناألا 00 6 ىذع لد لك نال

 دقو ىذمع ىح ىعال هنا عفاولا :ناكاذا هناف . رهاظاذهو هت ١
 |١ ىلا نوك رش عا هنا مار هي هيلع ق كلذأذخ 7 و

 0 لل هلاق : هلاق د لاي ادعي جراشللا دارت



 | قالخاده ةصالخلا ف لاق:رمتلسغةيرصريغك نيت ىصلسغي رغعجىبا ةيقفلا |

 ا ركتلا س ًر لح لوبلا مشت لنا ليقواشاعصا نع نسحلا 2 ظفاجلا
 أ دو 0 د ىلا 32 رشننانا 7 ريك رهط كلا زواحبمو

0 

 ظ ا ةرورضلا نال ةلالدلا يب رطد كرم ير ىئنلانم ( وضعلا)رهطد

 || كرئلاب رهطيال ثدبلانا هقدتح ىا نع ىردقو ليقام ىلعندبلا ىف اهتمدشا هذ
 لوزتو قريف ثدبلاىلا ىئللاَدِب وطرز هب زاج ثدبلاةرارحنال لصالا ىف هلثمركذو

 بوُثلا الخ ماس: ىف مكضتساوهب رشتام جارضتما هكرشب قةحتنالو هتجوزإ
 لخادتن ملهت وطر هيفو سس سب اذأف هنع لصفتت ملفيق هت وطرو هلام ىملاناف

 35 وطرفة جلب تسلاهناوتاساععلارتاس فالح تلقواتلاز كرفاذاق بوثلا
 جر ةيادهلا بحاص مالك نم رهاظلا ماضي هسا رقتسنواهنع لصق:

 ددولاوهو جا ارئاوهامريخأت هتداعواعةعتب لَو اهليلد عم اهرخاث يح ةياورلا هذه

 !١ رهطبالهناىلا كلامي هذاذلو سايعلا فالخ ىلعتددرو ملا فكر فل ايةراهطل انال
 | تاناكحاضيابولاق ثيداحالانا ىيعروكذلا قرغلل عونمم ةلالدلا قد رطودب

 ةباصوصخ هنوكلوالملف تملا نوكل هلت ىهو سو هيلعدللا لص هءتمىقلاعقا

 موقت فيك ةرهاط مالسلاو ةولصلا هيلع هتالضفنال يقام ىلع مالسلا هيلع |

 موقن' فيكم أ ريغ ق-فف ريثكلاو ليلا! ىفاءلطم كرغلاب هتراهط ىلعانل حا
 هيلع هصاصتخا هبهذم ن م حج 200 هتراهط ىلعاهب ىفاشالتل ا

 ىملاذقتف 0 ( نيقاطاذ ( قلاهءاصانلا( بوثلا) ناكولوىا( : ناكناو)

 ةناطبلاىلا ذفنامنال ىشانرعلا هلاقاك( جيتك اوهوكرغلان رهط هناف) ةناطبلا ىلا
 هتقرإ كرئااي ملا ب وطر نءةناطمل ىلا ىرساعرهطياللاةنلافالخىئملا ءارجانم أ

 ةلازا وح( اذكو ) قيفرهنال كرغلاب رهطبال هنا ةأرملا نمىف ىلضفلا لافاك |
 هدب ( رهطتت ام ثالث هسحلاهدب رم باصااذا)[ك(سعللاي) هللا قدساحصلا

 (ةساجت ولا ناصا اذاامآو) رام ىلعدمحت افالخ (هّس رب هخ رهطياك هقبررب)
 ريغواذش م نوكتنااماةساتلا ناف لسغلاب ةساحتلا ريهطت ةيغيكىف عورمش اذه

 ىلا هلاوزف جاتكيناب قشثامالا (اهنيعلاوزاهتراهطف يع تناكناف)ةيئرع
 ءاملاب لوزيالاه ءاعب رمضنالو كلذ لامعتسا مترلءالهناف هوحو نوباصلاك ءاملا ريغ

 نعو ةيبرماريغباتامااثالثنيعلا لاوزدعب .لسغب خياسشملا ضعب لاقو ضلاخلا

 ) رهاظ ١



 0 اذهف 0 و 2 ى وعم
 فالخهناب رفعج ىلا لوق بعل تحولا رهاظدنا َه هص

 ةراهطلاة فص تبثت ةدسحأو ةرم ةساجلا تلازول هناررف اررف
 ىح>اهاستي) والا ثوالا فلاةنول اهل نكي «لناىا (ةيلسم م ةساجتلا

 لسغلاب 2 ناك نفاضيا حي راهل نكيملاذا ذهو ( رهذ رهطدقهنا هل

 نصعوةر) ةينرملاريغخ نم بولا (لساذا ليقو) معطل اذكهو شيام
 جر#وءاملا ف للذت ةسادعلا نالةياوردجاو ىفاشلا لوقوهاك( رد 4

 ثلك ل م البف 5 (ه 3 تلك 0 0 ا

 هل ارياغم سل هنا هد طارتشا ماع اا ا هال

 لسغينا هتراهطت فرع سلموا 0 اريبسا 00 4 0

 ا ثااو 2 37 رم اكنشلاب ا هتاف هلا

 ب نع ظيتسملا تدل كظ 1 و ريسيت ماعم 6 بيننلاع 00 .

 ةباغ ل 35 ةسادلا هول ا وه 0  لاغلا 0 ملل

 ةرأا اهعلا قةح دتعاذكو اهي لع ةدادزلا طرتش مل مث من ءان

 اهتلازال ثلثا ففكتلولذا ةدادز طارتشاريغ نع

 اناككا نع ةناورلا رهاطوه ةرع لكقرمصعلا طارتش :

 فسويىبان و ةريخالا ة 5 رأاق سحصعلاب قتكيدنا لوصالا : ١

 ةباغ طاوشا نم ىالتخالا ( اذه ىلع ) جرختتب (و ) طرسشب
 طيح ف ثركذ' ( لئاعم ) ةرم لك رمدعلا عم تيارا /

 دا ١ اذا باجلانا فسول ىبان يم نال 7



ٍ ْ  00 )1( 

 جيشف> > يح نطيلاو رهظلا)ةهجن مىا 02

 وعم واوىا(ناو ,رازالا ةراهطن م كك ناز الع ءاملا تص# 2: هند ا نم

 | ؛ىلععاملا بصنا) ىرخا هباور قىا 06 عضومىف) فسو وبا ىا لو

 0| اذه ىلعو هنءردم لعشن 1تاوط و> او (نت>اوهفرازالا قوذ ه فكم املا ماو رازالا

 || ءاقك هيلع ءاملاتصو اس ءامواالون تناكواةسادكلا نا ىتاولملا ةمالا سعثركذ |[
 || ىاكلذ نا ىنغال نكل ماههلا نب نيدلا لاك مهلا لاق بوثلا ةراهطإ بكل و

 ]| كزتالو ريغهب قحلا الف ةروعلا رس ةرو رضلرازالا ف فسوب ىلا نعىورملا
 | انضنا ( فسو فأل لوق ىلع ريذعلا طرش ىتنملا ؤو) هيذ ةرهاظلا تاناؤرلا |[

 أ اةرمتقهي وثلوبلا باصاواو)اضدا قّتنملافو لكلا نع ةياورلارهاظ هنا مدقتو

 انااحإ فسو ىف | لوق اذهو راما هرمسدعو و راجرهذ) 6 5 :

 طق ( ئلاثلا : راو سمعت و 0 ص ثلث ) ةيرلا ريغ 0 ىا (اهلش

 طرش عنو" لك م لورصالا ةباوزريغ كلذنا مدقتدفو (رهط) بولاق 1

|" 
 ا
4 

 21 رال# ةقلاا يوم سا "ل ل“

 ١ ىزفلوهزما رصعؤا ثيحب هن اال اوههرمص عوار طعن ال راصو هنو غلب ّىح هيحاص ْ

 لكن أل ىوقالا صخشلا ىلاةسنلاب رهطدالو هيا صىلا ةيسلاب رهطي رطقلهثم ||
 |١ قنعدب وثريصعل هتمىوفاوه نميلطي تادحا فلكنالو ةعسوردقب فاكمدخا |

 1 وااهرصعر علاه ا رد عريغ نم ا.هذزاهطا مكحدقلئاسهركذ قع رشم هلسغ ْ

 ١" هتناطيىا قافتاقاسلاركذ (هقاس ةناطب فخ ثيالاىنا ىواتفؤو) لاف ءرذعتل ||
 0 هفوجو ناتكلا اذه مست م.جىف عقواذكه ( هفوجىف لخدف ساب ركلانم)

 8 عيمعلاو هو هذورخ ىف ب تا كلا نَماهريَغ و ىئواتفلا ح دبل قىذلاو هئنطانؤىا :

 | مهوتءرابعلاءذهو هقورخ نم دتناطر ىلا تذفنو فيا تباصا ةساكلانادارملا ||
 فردت مار هاظلا ل ةهككرغ ىف هرهاظ فض 3 لو ةئطابو تاخد اهنا ا

 ا )ع "املا داممدتلاب هكلدو فلا لسدف) اًضيا سافر ا || سدت حا (سحضءامإ م(

 ١ فرجع ىا( فا ارهط دقف ساب ركلا رصع هلأيهتن ل هناالا هقارهاو)اثلث فملا |
 1 .ةرمسعتل امر كلاالو فالاردع هيف طرشي ماو انطان وار هاط ءاما نانبرج ْ

 1 ية دان ءىورو)ىلاعت هللاءاش ناب . رقى أي سامىلع طاسلا ةلئسمىلعاسايق

 00 (زافصلا)

1 
31 



 َ ا بليل ماغ) رهطب) ءاهتسالا 1 0
13 

 ١ هيفخم . ساو هلوق ف 30 0 0 ا . 1 ْ

 0 منار ةفاقللاو 0 | 0 م 1 7

الوم است اطل تناوب ل ذافامحلا همر اجءاملان سأل
 2 م

 0 انش هامل نم ابوزا سامي ا امك حابه 3 1 وامر هب , رهط

 : . لل 0 سودا اذكه( "هلم 00 كروم 0 1 :

 هي م
 0 وهو

 ا اذا هلكاذهو ا 0 0 د رد 5 اناظر َ

 :حاضيتسالا م مدسقناك تقلا كالا مام رهطيالفالاو

 هلكرغامناب رج ,افالاو اهلثه تسيلذا ع ولع 1 دا 30 6

 م 0 + 4 1

 0 ا كَم (ذخاو 0 0 :كلفدعيطاب 2

 ,(يلغاذات) دي ىلعامالا بص .يغاذكو ساخنا هى 0

 يي لاوديالاعبت( ةورعلا )ترهطو (ديلا ترهطاثالث |
 اوكا 7 ا ل تطرق# سباب تناكو 3 9 1 ١



 م 20 ماةهلاب رك نيكس نيكس قا كلام ةتلامصل 2-7 ٍ
 ُ ىثىلا جاتحالو (اثاث لسفي ةبطر) ةساحتلا .
 0 ةيالضلاى ههبشاامو بصقنمريصخلا .

 اهلا ننرهشتي ثيحب ةواخرلاو لخلق! ىف( كالذ هبشاامو ىدرب نمريصملا
 / | عطقت ىتخ ءازي ناب( ةرم لكى فغجي و اثدثلفشب) بوثلا اهي رمشتت |

 [ةيلغو هدنع رمصختبالاعرب عطقن اكما ىلع ءا(فسو ىنادتعرهطيهناق) ||
 رخالروخيالاق سصعلا وهام ةساجتأل برضتسملا لوشن هناق(دمحافالخ) |

 اهنافاهجارتحسا ىف رثؤماضيا فيفجصأا لب انلقرهطي الف ةساصلاءازجا
 ةدلادعي ةوادثلا نم قيبافوه,تجرتماو و تال امدعي ءاملا تارطق

 اوان وتسافهريغ ىف نامزلارو رع ورنصحتي اهفرسصعلابعطقتب رطاقتلاناريغ' ا

 الاوا فرات باص !اذالزاونلا ف) لاقاذه ىلع(و): 12 (9)ةسحريغ ماجر الا

 0 . "ًالاوا في دو د ع

وس برش ب كي لمتسوف
 7 در

 ا ريس الاو 11 ةرغالظنم
 آو ) ىأرلا بك! ماقمةْماَم ثلثلانا مدقتدقو ( رهطدق ةنادبأر
 ,(اهتح ارالواهتولالو دساجلا مطدتمدج والا كلذ عم للا
 هدحا دوجو عمدخو الهنال هي ةدئافال ىأراربكا ةَديّدح طاّرش

 1 0 تكاعو را 0 00 يول :

 ١  0كلا 1

 ١ هاشم كلذ ةرمث هي فاو يدشرام غانا - ١



 ١ أ 1-00 قاف الإ ا ا الث 5 وهلا 1

 | منطانر رود 94 او ماجا 0 رهط لسان هجر

 2 0 ةساجلا
 ْ اهريهطتد راوأو مهدتلا قىفوت :سم كلذ ىلع مالكلا, مدعت 2دقو (عمن لوا '

 ٠ | ةرهاط ةقرح ةرعلك ففح و تاره ثلث ءاملا ماع بصينا ةهن رطق الج 0

 || اهيلعءاقلابا ارتباهسبك نا ناودسامتلا رثارهظيال ى>ةزيكب ءاملا ينءابمرا اذكو |

 | تسحتاذاىصحلا) اذك( و) اضيا اهيلع ةولصلا ت ةزاج ةساحصلا مي ردجوب رض
 ]| لصفتمرتغ(ض راقد ادت نأ اذا ةرامساو رثابهذو)ةساحناا(تغعف ||
 إ مسإىصحلاو اهمكج ىطميف:ضرالا مسا قالطا ىف اهب نس كاذ ا

 ةنكاس تحن ةانثم اهدمب ةثلثلازتكب( ليشلا اذكو) ةئئأتو هريكذت زو

 سرايلا ءالكلاوهو (شيشألاو لاول ميااوهو ة ٌةدارشم ةاا ضدك

 لتخن مل( ضرالا ىلع اما )روكذملا اذه 0
 ةساحصأارثا بهذاذا اهذودن وا سعشلاب فج ءاوس(|ةلطم قاغجل

 ةراسهطلا مكحىف اهلاعبت ناك ضرالاب لصنااهنال هسغو( ىتسب عسب ودتتلا هر 5-0

 (نء)ركذ( و) مدقتام ىلع ضرالا  دراولا صتلا ةلالذب رثالا باهذو ىناغجلاب
 هيف ىذلا هل الا( لاق هنا( لشقلا ناد#) نادي

 : ل ىذلا لش ني 7" تلق اهنف

 ىلع 2 1 ها 6 0 4 ا تيب

 ًاضالا ىلع سلاج هيلع امال
 ! :ضرالا ىلع ( ةعوضوم ةعوضوم) ةرجالاوا رسخلا | (تناكنا)أما(و) و) اهيثح

 ش إ 08-1 0 33 اس ناكم كانك "نوهت تعا

 و تجميد



 ع بانتجالاوبربغتل مسا 0 الا

 . 0 ها راك اا 1

 اذ و سرا ا كل 00 ع 0 ِْ
 ياا ا ةريعلا ل : 1 فسوي

 لاق مالس ن م راتخ ا وهو 0 را نا ١

 1 00 6 ىهتا 0 3 كاراد د م

 00 منو ا انالخ 2 ددع 01 0001 3

 _# اجلا اكالتءاز ندا هنالاس# دامرلا قبس ليدصلا نيعلا

 نيد لكزم مسجلا و 1



  مظعلا ريغ خلا ناف ةيلكلاب ت ثاازد كالت 1

 1 وَ لكاول ى>) دامرلا اذكو ململا م ك> هماع ٍبئرت ال
 0 ت0 0

 ْ 1 ري 1 0 6
 || تفزحافلوباهيباصا ةيشخ سننعلا لاق فسويىبالوق ىلع الاخا
 نطمملا ف تاماذاراجلا كلذكو ةرذعااداهر كالذكوءاملا دسش :ريب ا هدامر ع

 ْ ده دنع م كلانا لعد ىهتنا دمك افالخ فسو ىبا لوقدلك اك 0

 نس حم ملا لكازاوجو دامرلا كلذ عوقوبرببلا داسف مدع ||
 | (ةرها 0 01 لة 2 اند 0 اذا ضرالا نعا['

 ا ةساضتلا ءار ا نم ا اا لل م اذان ان هنو قاف هب 00 ١

 ةساجلل الماس هن هنوكل هتواص زوال ىلصملا هلجوا اذه ىلعو ست ءالاىف |
 اي ناني داع لد نيب 0 ني 00 ا 7

 اذ هيشالو ما

 0 0 1 ل ازاوح) ولا كل (عتج ناس 0 1

 0 0 ا لو) شرا / 5 ٠

 ىهاسماا ءامال "يش مديص نم دغاصتلا شاش رانا ياذغلا نالادكاروااي
 ىفو) هفالخ رعظي ىلاه بااغلاب مككف موابصلا”ىبثلا ءازجا نعال ءاملا#

 ةرذعا رى: قلطااهدعب راجلال و ىف هريغو ىراذلا نيب قرف (ناغ

 ا هناركذ 0 كا راجل و



 لا 1
 أ وع دكارلاو ىراملا ىف هيمفلا لا راتخا سكع ( لضفلا نيد )ركب ىلا |

 أ .ىف)سرفلا كلذ ( ىثذ ١ثورااىا (نيِقرسلاو< ةساج سرفلا لجريف ناك
 ةباصالا عضومىا ( نوئلازاص بكأرلا بوثباصاف) شاشر ) شاشر هنم جرف (علملا
 ةساحل هلجر ىف نكيملثاو اب راجوا ادكارءاملا) تلف (نآك ءاوس اس ) بوثلا نه
 كِبشلاب لوزيال نيعيلانا ةدرطملا ةدعاةالواناةام لوالاوه حصالاو( هرمضإالو رضنالو
 !ليسي ىذلا («11ا كلِ نم هييصيفةدادلا لسغ/ نمنع سايدل ارمدن ةوبألئس)دق(و و)

 تناكولورىا(تناكن او هلق ءرضبال لاق) ءىث (اهقرعنم)هيرصب (وا) 'ىشاهنم |

 !ذهوابضياهرضبال هزيعبهذو ( رئانثو فجاذ!لاقاهثورواهلوب ف تغرمدق)
 قر دولا طلتملا خا ىلااذا ةريخذلا قو ) ركذ (و) ثيللاوب | هيما هراتخاام بيسان

 ( ركب وبا لاقمهردا ار دق نمرثك |نابسن بوب باصاف تارط و هنم تفتر اف ىراذجاءاملا

 ( ريصن لإقو ةساجتلا نوا) بوثلا ىفىا ( هيفرهظيناالا هلييغ بج ال) ىزارلا عب
 اضيامدقتواذنا مدقتالل ركب ىلا لوق حمالاو (هلبسغ هيلع) بح ىنحي نبا ىنعي ||

 اًتلطم دسفإل اهسهن ةرذعلا ىر نم دعاصتملا شاشرلا ىف رك دنا ىضاقنا

 (ىلصولو) ثولتملار خلاب فيكف اهريغو ةصالخلا ن هركذاذكو اهرثا رهظي ملام

 هنال ( هنال ( ةولبصلا تزاج مهردلاردق نمرثكا) هتوك لاح( نايسذا رعب هعمو) دجا
 وباو)قاودتهلا( رح هيئات و) مجمع اوهو ةءاورلا رهاظفف رهاط :

 ناز 0 ر( ةقيتحموبنع) ىورأ و)عاشلا ءايه ريغوأ د اًمصلا ريالا

 | مدقتدقو ملا اذكواسجتمز كل تاسننالا 00 000 نكي انين كيما بل بلا

 1 محجفلادقو مها رسسكيةرججاو*قااك ةساحجتلا لسحب اهلاصتتأل(هنيقرسكر عبلا ةرج)
 لب كاامهلوار سكي نيجرسلاو نيقرسلاو اّئانثهلكأ ف عالتنالا دعب ريعبلا هديعيأم

 | 2 لكةرا يم) ىظلاو منغااورقبلاكر جن اويح لك مكحاذكو برعم وهو ناكامانأك . ناكاماننأك
 ايهوحوءا دوسلاو مدلاكةسامكلا لسك لاصتا دسر اسف لا لاك الل(اوك نآومح

 :ىفظاا رادقم ناك ن اءاملاؤ ناسنادلج عو واذا ) مدقت 0 ملبلا يوس تالضفلا نم

 سد# نا سا_.تلاو هسصنال رفظا|نودنأك ناو ءاما تالذ سك ىأ( .دسفا
 ا قرذالو ةيكوهذ ىلا نم نيبأ امنآلسح هنملصقتملاناسنالاداج نال اًملظم

 ناف ةرورضللرذظلا نود اف اونرصسا يئاالااهريثكو ةسادضلا ل يلق نيب ةاملاىف
 ١ ردة لقا هنالرفظلاربهباوإ صةفريثكا انو در ذعتءوارسسعتمللقلا عوقو نعزرحتلا

 تكدس او مايا وديا اهني عاود لمتسم |



 . ( عاشلا قالتخا ىدالا نائسأ فو
 ا 7 :رهاظ اهلا ةبأإ 1 لآ رغاظوف ىذلا ميت

 || مركلا ناسنالا ن 30 7 00 يوس تاّئيملا ارتانع ن نءهنار
 ا كو هنسدانأ| نم واق ف 30 و ىبا ني

 غو ةيرغىل (بلتملجو هلق لاشل ىراخو ولقد خيا وع
 ىلصامديعي )ةحار ا قوف ةقزإ لدج ىأ ) سأراىف ةحاب 7 قرا 0 2 :

 يرخا ةساحن ماضي وأ هدحو مهردلا ردق نءثكا ناكاذادلجلا 0 ٠
 ا

 ) زوجراسكعرأ روس ساو 4 1 0 رودس همدولص

 قال نامل لالا دماح ةنال / ةعئام 0 هلدب 0 هبا 0 هس

 ١ هوحبو (بلكلا و رجفالخ) هيلعُؤلا ةناحلل الا ل لسصللا ناذ كس 2 ٍِ

  ىهّيَلا ةساضلل لماحهنال هتولص زوال ثيح ىلصلا هلجانأ ست ٠ را أ 1
 ةسابهأا مكحاهل ىطعبالوةريتعمريغاهلكتىف تلا ةساحصلالاقنال هب . لصتا امودباما ٠

 كاعلا نمامهيفام عم امهؤخنو ةرهلاو ىبصلا لج عم ةولصلا .تزاجاذلو
 هيفدلوت ىذلا هل_#نع لقت'ادق باعالا نكلو انلس لوقنانال رهئاكمفةر رهتسملا
  ةساجت ريتعاف 0 َج راما ظثاان رهاظلا ين ىذلا ملا لصتلاو

 أ ّ ةرهلا هل ريع هنال هاذ ادهاالا ناكف هقرتاسو هناسل اهي سد د 37

 يسلإ ىنجك هنا ا 5 هسسقتب 0 9 اه 0

 ١ ةها ركل ا نال هل فاه فااخال ادهو (هلسغينا كوالاو): ةولصلل هلأ 5 ظ | كلذ ) لض نا لق يصف ناسنا 20 0 رخآ| .
 ا 3 ركذكو) كرت 2 0 تكا لعنو 3 بولا هو ركل و را 1



 كلت (

 ”هيعفلا لاقءاملاب هلسعي لو) ءاجتسالا عضوم ىا ( هاقناو راحا ة3ئ) ىجعتسا
 تحاص لاتلخضفا لسغلا ناكن اوةهاركريغنم نعي( 4 هنري هن واتقىف ثيللاونا

 فلا ضءلانا ىلا: :راشا اذه ىو (ذخ اإل ثيالا وبا لاقامب ىا (ه و) ةريخذلا
 مدعت ”رقوددعلا نودان دنعءامنألادوصءمللانإمدعتدوو اةلاحم هيف لعاالو كلذىو

 داتعملا ثدللا نم جيرخام ةساحتلا كرت تناكاذا اًذهواضيا رخلا ماقم موقبام

 اك جراخ ن م هجاصاوا هوحنو مدلاك داتءملاربغ تناكولاما حراذلا نم ةءيصضل لو

 اعاججا هل-سغنمدنالو ر حا هش ى: ني الولاصفنالاو حيورفخا لعل هب ثولتول

 رركتمع ساعد ق وطب الفةء يطا طااىضتقم راركلل ةرورضلراد الان ءافتكالا نال

 عضوم (سبب نا لبق جير ) كلذ دعو ( هئم خر وءاملاب ىجهتسا اذا 03> ١ لحزا) كلذك

 فلتخا سجال ما( عي راادب رم ىذلا عمرا ةمديلا ند سوال له) ءادهتسالا

 ىلع رورطان نس هد اهنكلوت ةرهاط مأ : 0 خخ را نيعنا ىلعءاني جياشملا ف

 تناكول ذا رورلاب اهسحيتو ةرهاط اهنا حصالاو ءوضولا ضن: اذلف ةساحلا
 قوذ نموا لغسا نمدجورخ نيب :سعلا ىف قرفالذاءاشملا :اءامشخلا ضقتنل نيعلا ةسم

 راتخاو (سحتنال) مراد رك 'ىذلا عضوملا ىا( هناحمالا) ناكاذهلو "قلك

 تباصاو ةساجن ىلع ب رلا ترمؤا "نك ست هنا ىناولملا ةعألا سعش
 1 مامهلا نب .ارآ دو سب عمال هنأ 9 هديك نس دوا ماي وأ

 .ةراهط ىلع مط ىلع ءانباذغو ىهتا ا ا 05 تارا م

 عضوم قرك ذو) ىلاعت هللا ءاش ناايب رق ىت ايام ىلع ناسعسالا وهاك ةساجأا راخن

 عضولا كلذ 5 ةسن مي. رلانيعنالال 0

 000 ل انا السنا سها هسا

 اي لادا( (اذكو) ( كلذعي را ع 6 ! نالا نحن 1 قنمي

 ( لي وا رسسلا ستنال ثيح حي رهنم جرش ةلئبم)اهذوك لاح( هلي وارسس سبا دق
 سجل ”!ىناولحلا 1 ءاوتسالا 1 نع لع لص عدلا ىلع

 (ةوكلا )د جتىار ذهل كلذ (دمحجتساف) ل.طصالاك ثورتو باودلا هيف طورت

 ع طقو دخلا با (يالاى كلل دا ( واو رادطاوا نفعسلا ف ىلا

 7( باصن)

 تكمن سلا ما ا يم د ل و ا ا نا ار هي نر ا يع د

2 



 ا م 0-0 ا لوبا: ةفرسلا 0 ف امد ان

 ا دا ناكاذلف ةئاملا مس اهتفاخع ا ل ةيارلا :

 اهتكراشمىنالهلا اشنعو مام ىلعا هيف فلتخا دمها اوهل اما اوارها
 3 ماما هتراهط عدالا ناكذاو ةيوطرلأ ىهثو اعلا ةرثوملا هق

 لوقلا ل 0 عد لمان و 0 0

 )| تقر حا اذا ناخىنماق لاق ةيرلا ش
 ]ا رءارهظيملام اناصساإ هدفنا ل 0 بول :قيباطلا 5 8 ٠

 |١ اذا ةعولابلا تيب وا قياط هوك ىلعوا اراك ناكاذا لبطيصالا| كو 5

 | اهناطيعقرعذ تاساحأأ هيف قب رهااذا مالا اذكو هنمرطاقثو قبلا هبل نأ
 (( رذعتل ةرورضلا هيف ناسحتسالا هحو نا رغاظلاو ىهتنأ, رطاسقتو امن و ]

 |١ هدهق ةرمصح# ن اي عسالا هؤجوو كلذ عاججاالو ضنالذا ةرسسعلا 1 "0

 | اهئازجا راس قال ةسياهتيئاذ ةساحتأا ترطتتسا ولفاذه ىلعو ةثثلا ||
 ْ ئدرد نءرطت: تاىذلانا رغيدب و » ضراءءالب اهيف سايل ب :ةرورسشلا ءاغت

 ]| اذابلك )مدنا انصار ءاسك مارح س2 مورلا ةيالو ىف قرعلاب ىمسلاوهو رمد
 ا باكل لج عش وم قأ .نيطلا كالذ ىلع مد لد لاا اطر (نيط ىلع ىش ا

 : مك( اذكو ) هببلكلا لج ل ا كلذ سجنا هعدق ( سم" نيصت) |

 ْ عطل اللاب, 7 م ل و ناسناو ضع

 0 0 م لاح ) .اهضار) ت لكلا كلذ كل ل



 اقبال اال ضغلالاسو كاذذا اند َىض رلا لاح ىف ناك نا ا

 سسعدتع كاذ لوشن انال قّةكلاك بلاغلا نال ىواتنلا ىفام ناكجر رهاظلا |!

 ةلاع ةيلع عالطالا د ول تح ريسعريغ عالطالا انهو ميلا ىلع عالطالا |
 اطاشحا بلاغلاب مكلا بي هلال كلت ىف هلمأت لذ رسصقو ا مالظ فن اكن ان ضعلا

 8 ةدهتل ( ثالث هف با_صااه لسسغي بزعلا دوتتع ضءن لكا اذا بلكلا)

 و اندئغادهو (دوقتعلا سدب امدعإ لعفياذكو ) اًمثلثدغوا و نم ءانالا لسفز إي هناعلب

 "11| باّرلاب نهيدحا اعيس هناعل هباصاامو بلكلا غولو نم لسغن هنافةئالثلا دنعامأو .
 "1| ءاناروهطنيصختلا ثيدحل.جعاو ىفاشلادنعاب وجوو كلام دئعابابح#ا نكل
 1 ]| ظفل اذهو بارتلاب نهيدخا تارع عبس ل_سغينا بلكلا هيف. غاواذا ىدحا

 ٍْ : بلكلاق مالسلا هيلع هئعةرب رهىب نع حجرءالا نعىطةرادلا ىوراماناو سم

 ١ || ليععسا نع باهولا ديعهبدرفتلاق نكل اعيسوا اسهنوا اثالث لسي ءانالاىف غلي

 ١ || ءاطعنع جب دنسب هاور مئاعبس هولسٌءاف ليععت | نعدن ورب هريغو كوم وهو

 تارىم ثالث هلسغم“ هقارهاءانالا ف بلكلا غاواذا ناك هنا ةري ره ىناىلعافوقوم
 لاقلاق ةظفلو ىسب أر كلا ىلع نب نيىسكلا هش كلسإ لماكلاق ىدعنا ىورو

 20ج هلسعياو هق هقرهاف مل اا || غاواذا نمو ميل هللا ل حالا لوسر

 لاو اذهربغ اركنماثي دح هل دجال ىس اركلاو ىساركلا ريغ هعفر مل لاقوت ام ||

 رهاظا ىف وهامنااهرضودمكلاب يللا لوقننااناف ىهتنا ثيدحلا ىفاسأب هي رامل |
 ةرب رهىبابهذمعنوكت وبتوارهاظ هذعضي مكحامة دج زو مالا سفن فاما
 : مدقلا و عيسل اثردح ضراعيف فحدضلملا ىوا رلاهداج ا اماذه ن ادعت ةم رق كلذ ا

 اما نيس 1 0 داماك 9 رقنع سلا تسلا هيلع 0

 ثيدح 1 1 ةرب رهىلا لغو نا ىلع 0 ضراعم هاب رق ض 0 ا
 ةدظذا روع رعيرلام هنأر ىجعطعلا كر نا ةااهساإل ةياعك ةداور وهو ميسلا 1

 ١ || قنمد_ءعس ىنلا هب وارىلا ةيسنلاباماهب واررغ ىلا ةيسنلابىه امئادحاولااريخ |
 "|| محسانلاب هعطقلالا كرتيال هنا مزلف ةيعطق هتلالدف ملسو هيلعهللا ىلص لوسرا |[
 7 1| هداهتجا ىف حسان تورث ىلعءانبمكرت مهزي جن لطبف ىجطقلالا جطقلا كرتيالذا |[

 نم لكاوا اذه ىلعو ةرورسدلاب احوسنم عبسل أ ثيدح ن نَو < مز آرمدلل لمتحلا ١

 ٍبْعلا)لجر ( مصعولو) اه روسو سا موك 2 ١ نم 1 20 "يح دوم هدأ ا

 ؛نالاعا(و يمال 4 1 ( لانو لاسو )مدلا اهم جرت ىا(ةلجر يدان :

 7 0 حس جت وتجا د 7 5 جب

 ةاريصلا )



 ٍ لاحت مهاره راصو أى ح هريهطت
 0 0 70 ١

 نفس لاقل نار الم ركل روكا 6 ءاملا كلذ( هباصا 1

 هلسغينا ويست هز ناساوضع 5 ةرهلا تسلا ذاق مدقت اك ةهار لا ًدلازا

 ريغلامدلا نم قورعلاو (,تللا ف قبامو سد وهف معلاب لياسلا مدلانم قزلام) .
 .ىلاهث هلوعا احوئسم ناك مدلا نم سدد انآ لصالاو ) سد سيلف) لباسا

 ءامشالا ق ى لصالا "نالاس نوكيالفامار 2 نوال حوفسع سبا ةاحؤ ساعد وا ٠

 لاكش 0 لواوركذاذكه هتساوعبوا هتمرح ؟ عرشلا مب ك>امالا ةراهطلاو لخلا

 هلوذ ىعو تانآث الثالا عاججإنةيكم ماعذالا ةروسنال ةيكم ةروكذملا ةيأل |ناوهو

 1 ةيالا ايعتبسم ىطارمص اذه ناو قاعت هلوق ىلا م 9 دار مر 1 |, اولاعت لة ىلاعت

 دق: نع قاطم امهيق مدلا .همرح ركذو ا نات ادع .ةدئاملاو 5 ةرعبلا هر ةروسو

 ماسلاودنقلا 3 :٠ قاطملا ناع٠ قالطالاباخو سن« كيش نوكيالإف عوتسلا 1

 وس هس : هاك ءامدلا ىضابحاار فان 2 م 0 3

 ْ وتساب ةنوك ىلا ل ىهتاالفللا الامان 0

 هيف سلو رهاط هنا ريثكوناخ ىضاق هيلع ىثم ىذلاو خمياشلانيبافا 2
 م مل مدان ا ةثلثلا ةعالا ن نعةحن 1 .ك



 ]| قش انابلفلاوا ادلب بتكلا ضعف تيأرول) لق ديداس (طصلاقركذو)
 ا ةناصاام نيدهفوا رمضلا ىذب سل ىإ(' عب نسلق لداس سشسنأمد هنععيرخو

 رهاطوهف ةيفانكبوريغنم نكي لنا بركلا نم 2 0 ىذلا مدلا ةصالللاقو

 ينل مهيللا قلم ذكو سنن * سدل مدلا نمتهيقىذلاف عطقاذا لوزهملا كلازكو

 00 ديهش لجرقءاس) هنالاخخاو ىل(وهو ىلصولو طنا )ل لاق(و)
 آ رص مادامامكج رهاطدب يبل مدنالكالذو( هتولص زو 3 ”رامد)د يهشلا ىلع

 لير كيسا راسك نماتو عف دن عءعلضبا اذااها هع 2 هلع بم ملاذلودب

 هيلو ةلوعب 1 هلأ 1 صالا هرورض ساو املا يالخ ىلعاصت تفر ءلابصتالا

 نايقلاىلا داع 6 ثيدملا مهتامدو مواكب اوم

 اهنا ا اهتولس َّت زاج نس يصلا بولا و ىص' "هل هاح ريع

 فالصجب ىهال ديبالا لما اوهذشني  هينال هنيفن كاديعبس ىصلا ن راكاذااوف.

 ناني>اهنال نكرردق هئامح اذا اهتولص زوال ثيح هتسفثي كسل نكي ملاؤالف
 ابيهيكعن معانا تاجاهئاكذ داجلا ها ريع كيببجسبمل ري ناف اذ ةءاجلل ”هلماخلا ىف

 . قصو) جالعب داسفلاو نينا انهنع لا زاناب(ةةيم ةلش نر راصم ملصااذا) سحب
 اذكو اذكو نام ىذافلاق عوردملا دل اكتراصاهنال (هتواص تزاج)اهعم ىا(اهب

 ىلصو و) ىهستتا شركلاا اذكو نعحلاوانبللا اهيف لعتجو اهغبدو ةناثملا لصاولا
 جويبلم ناويح هس فان تناكاذا( هتولص تزاج ةصفاثلا ى ىعل كسف ةراق هدعمو

 ةغورذم جديح اهنال كلذكف هسا تناكناف ديم نمتناك نااما اهتراهظا
 لاقةس# اهزالاهعم ةواصلازودال دبطر تناكناو داسغلاؤ دب وطرلا لاوز)
 لاقنالو ةب ودالا فلهم و ماعطلا ف لكؤد لاح لك ىلءلالح كنسللاو ناخ ىداق
 نيدلالزعشل ا لاق ىهتنا ارا ظريصيف تريغتبةفامد تناك ن اواهنال مديل اَنا
 ناويح قرعهن لاه تاققداب نا ىنةي راغملا نمناوخالا ضغب تركاذو مايهلا يا

 اقناع ةاجااومي رم 5-0 00 عبطلا 3-0 لاف لكالا مرحت

 (لسفبا لسغ) ءاوس ) و زد ١ ددع هايج 57 ادارملاو

 3 ا نم:أزخو هحو نم ا هنوكلا كالذو هع .اعىلصياالاذاو لاح لك ىلع سج هنال

 0 | ,زاودج مدعو هناا مكملا فىتاثلابو لسغلا قد لوالا هبشلاب ليعف هحو

 07 ع | ةيهاهتالس نوكأ( كلدكو) نيضولاق ات ةلااذ لدا وشل موف ةردواطلا 5

7 00 

00 

0 



 ها يبا را ظش
 سبيت هنال(لسغي ل) نكل ( و)ةكرحواتوصب هتايختلنإي(لهتسا ناراضيا ||

 مكحي لسغ اذا مسملا ناالا ناويلارتاسك تولي نيكني ناستالاناعيكحتلا نا

 ليسغو لهتسا دق) ىبصلا (ناكنا) اما( و) تا ةيملار اس الح هلع! ركهترابهطب
 رسما فاذهو هريغو ( نوضلا ىف هركذ) هتراهطب مكعلل (ةما)ذ بح ([هتالصف
 هدعب.والسغلا لبق ناكداوب هتواصزوخن الف انيءارداك ىلصملا لج نااهإ امرك ذاك
 . باغي (بوقةعب لاَ ءافولا ىبار داون وف ركذو ) تاتيملارئاسك لسملاب رهطيال هنال 7

 عابدلا رهطي هنا ىلع هان (ءاسن ا دقؤزاجغ وب دهر يخت دلج قف ىلصول) فوت |
 .الو هيف هتولصزومي الدو ةئدتح وبا لاقو) مدقتدقو ةباورلا رهاظريغف هنع ||

 ىلصولو) اضيا فسوت ىبانع ةباورلا رهاظ وهاذهنا دقو ةغايدلاب(رهطإ

 ةنارصل انال(هتالصز وما د)اهراغصىاةلمهملا لاهاي( اهعرارصدق ةضِ دعمو

 ) زوجتاللوب اهقةروراق هم»و ىسولو) ساحل مكحابهل ىظءرالا هذ دعم ف ثم] دامه
 هوشحج جرخا الف وش <بوثىف ىلض لجر) ربتعتف اههذدعم ريغ ذسا هذال هتالص

 قرخو اش بوثلا) كلذ ىف ( ناكنا)هنا مكشلاف (ةسسان ةئيع ةراف هيف دجو
 ماعاش ديعنال هناقامهدثعاماو ةغيتجىنا دنعا ذه( اهناابلو مانا ثلث هنتالص دعت

 ناكوا قرخالو بعث بوثلا نكي ناوىا(الاو اربلا ىفاكبوثلا فتنامىمقفحتت ||
 نه( بولا كلاذ ىصام عج ديعي)ذعئم هنيب واهني سيل رخآ عضوموف اهننكلو
 ملنمو )هيف ىه ىذلا عّضوملا طاخنا لبق نم هيفاهنا روهظا اقافنا تاولبصلا
 فيلكتلا نال (اهعم ىلص)رهاط لب نم عئام نم هال ةباموا (ةساحلا هب لب زي امد

 ثيخب ممن اعالو هبآضوتءامدج لاذاام فالح اذهو (دعب لو) عسولار دس
 ريهطت,اغ دجواألا دعي مث نيلصلاب اميِشن ىلصي امه دنعو هفنح ىادنع ىصيال

 ةبساجل ا ىلع ةبتايزاهةلفاغاالصا ةيمكتللا ةساحتلا مم عرشتمل ةولصلا نالدب
 ىلغناكاذا) لجرلا ناةروكذملاةلثسملا هذه ( ىنتي) ره اظريغ قرغل !لولدو ديما
 هريبفورفاسملانيب قرفالؤإالاو بلاغلا را تءانوديق( رذاسمؤهو ةساح هديسج

 الامواالاخ( شطعلا قاَح وهوداق هعمناكوا )لد نم عئاموا(هام دعم سيلو)
 هل( زوحو ) ةساحتلا كلت ةلازا همزليال هتاف هتنتوم ةمزلت نموا: ةسيفن ىلع

 رتسبامهل باو (بوثاي) ةروكذملا ةلاملا ى( ةسامصلا تناك ناو ) اهب ىلصينل |
 ةغشخ ىلإ ادتع (رايخلاب وهفارهاط ب وللا عب ر نع لقا ناك نا) رظذي هناهريغهتروع

 فكن ووظحييب ددزهتال( اي رعوص ءاطناوهب لص ءاننا) فسور او
 هعابز!ةثالثو ارهاط هعب رناكناو)امهدحاراتخفف دساصلا عم ةؤاصلاو ةروعلا

 كي نكس نل 1 1 5#

 ا و ايان تا د حاجب د مون راح و ل



 ند

 1 لب مرا سأر قلاب لكلا ماقم مو عب رانا, رعةولصلا زج لاسجن
 || هلزوجالو ( نيهجولاىف هب ىلصي) ةثلثلاورفزو (دمشدنعو قالخالب هب. ىلصن)
 | وهو دحاو ضرفئرت هيف ةولصلا ىفنالاس< بوللا عيجب ناكولواناب رعىلص»نا
 عوكراو مايقلاو ةرؤعلاريس ىهو ضوْرَف كرت انان رع ةولصلا فو بوللا ةراهط
 ًآمهلو ءاعابادد_اق ةولصلا نه لضفالا وهام لعش ناري دقت ىلع دوهنلاو
 رادقملا فان وّساو راءتخالاةلاح عنلامكحىفاي وتس أدق ةروعلا فشكو ةساحتلان ا

 هوو مايقلا كرتو ةولصلا مكحىف ناب وتسف هريثك نو دوؤع امهنم لك ليلقذا
 فلها ناك ناو تاوذالك فا ىلاتاوغلاو ءاءالاو دوعئااوهو فلخ ىلا كرت
 اروصق رخ آلا يناجلا ىف ناي ةسادلا لم نم صاختلاع٠ نكل روصق عون
 اضيا اههدنع لضفا هيفةواصلا نكل ا وتسافذلاصالا "ةلضف زارحآ ع فاهلمحت
 رارسالا ف لاقوا هد تت ةراهطا!ضرفو ةواصلان صنال ماعلا ض رف نال

 | .نالورهاط بوثكاذه راضفءاملا مدعا طقاس ريهطتلا اط>نادمت قرط نم
 دافىف هعاب رادثلك ةساحننالانهآذكف هيفالا ةواصلا زوالا رهاط نول ر

 أضيأ ةساحلل طقاسةولصال يلا باطخاناةراتخالا ةلاحدلك ةنماصتك ةولضلا
 سلا ردش طّتسو ردقب باطخلا هجوتارهاطوب رلا ناكاذاو رتستلاكءارعلار اسف

 ماههلاْن ئردلا“لاك ميشلا لاق نسح | د#© لوقو لاقاطا تان وجولا انهجرف
 هزبإ رقتورتسااتاطخ طوعسإ ّض روعذأ نسحاا دمت هلودنادل وققىا رظن ةيقو

 رهطألا ىلع ةردقلا ةلاحرهاطلاب ةواصال رقسلا باطخ دجوت وهاما مولعملانا

 تابثاىلعر دق.الورهاطااب ةولصال رتسلا باطخءافتناذئنيح مولعملا» نكت ملاذا

 ىلصالا قالا ىلع يف لقنالو ديف ضودصخ ب اطخ لالا ذئتيح سختلاب هقلعت
 هنالذارهاط عب ىلا ناكاذااماو ىعرسشلا مكملا ىنئل كي ىعرمشلا كردملا ىنننال
 اذهو ىهتناهب ّرسلاب ناطلللا قلءتب مكملا نكماف ماكحالا نم رشكىف لكك

 سلو رهاظلا رتاشلابا ديةمالباد ةواصلاىفرتسلل بجوملا ليلدلاناكول نا متامئا :
 لكدنع مكش زاو ذخ ىلاعتهلوةوهوزتسلا بوجو ىلع هءاولدتسا ىذلا لب كالذك
 هلوقوهو رخآصن. رئاسلا ةراهط تءجوامناو ةراهظلاد.قّنع قلطم نودع

 طوس مزا:سنالا كح بحوا صنب لمعلا لع ةردقلا مدعو رهطف كنايثوىلاهت
 ردق ىلع طوتسلاو ةردقلا بس> ىلع فيكتاف قلطمرخآ صنب بجو مكح

 نيزب سلرهاطلاريغناف ةراهطا اديقىلاةراشا هذي نلاظفل لاش ناالا هللا علا

 يع رهاطل ارثاس !دس واصلا رنا خول ليادلانا ا

 ” ( ةراشالا )



 ْ ا رلاىفاك 0 رم 5 هدوم ل و

 | دع يرتاح نو 0

 0 : هكماذا ا رلادوءق عامي 0

 و ا بفك ىلع اهب كا ةيفيكلا ا 0 : م ىلع

 ةليافوا اراهن ىلص ءاوس) اهريغو ةرادهلا حور رش ىف ةروكذ ملا ىهوأ راصلا
 دوعتلا لاق نلافالخ (صيختلاوه),دحو (ءارععلا فوا) ىلاحلا ( تيبلاىفوا د

 ةرتسب رابتعاالهنال كلذودوهمو عوكرب لصيف ةلظل ىفاماراهنلا ىو امئاءاعالاو

 اذكو امهب أم واوا ددوسو مكر ها وس(ءأرجاامئاق ) ى راع( .ىلص :
 لوالاو 0 5 ل الرد

 قدنال هتالص(زاب)اطخ نطعبلا 7 0 1 0

 رهاظلاب روثلا طسولام هلازيع "ناك سطل 1 ١ د

 3 ايت 0 ثسحب ب ةراهطلا "ا ذئاح



 ٍِق ' ) 2

 دجتو ةفدتح ىاهدنعمدهإ ملوا رهاطىش ىلع دوس داعا هاوس (هتالضدصفت)
 . []| ةروعلا فشكعم داداولاماناباداعض ةولمض!تدسفف ةساحلا عماتكو ىدا هنال

 11 هدومس ( داعاناتفسو وبا لاقو ) اءاججا دست ثيح ندبلاو ا بؤثلا ةساحئوا
 لعد دوت نالهتالتض (دساتالر هاط ”ىش ىلع) سيخلا ىلع دحتس هنا( له نينع)
 نا ىلعءانب افهو ن الاد امنا هناكراص رهاطلا ىتعدصتساذاق همدعك ةعاحلا

 داسغلةواضاارهؤت ابهدنعو :دتعةالضل االودجشل دس سلا ىلع دوصتلاب

 هتهج عضوموا رهاط هينكرو هيعدق عضوه ناك ناو) ىحمنال اهنوكواهتنرخ
 راصتقالانال ( هفنا لع دحصسا ) لاودنا ( ةقتخ ىفا نع) ورش قف (اسحم هقتاو

 ١ عضوت نال( هتالض زو#و) ةدنعز اهدودهلاق ةهيبطلاب رذغريغ نه تال !ىلع

 |١ دوجسلا قى نالا لعزاسمتقالا امه دتغناف( انها اهالخ)مهردلانغلقا فتالا
 || عه لدول نالزوحالهنااضيا ةغدنحىبانع ةناور قوزوحال ةهبللاقرذغآلاب
 1 نالعضا ةياورلا هذاغو مهردلار دقن لقا ثناك ناوزوخ الف ةسادضا ا ىلدالا
 1 اماةنصاصلاب لصتلاريغرخآ ءزخ دوصتلا ىدأت اذااعف رتتسياما مهردلا ندق ومع
 نأ لضاحلاف دسةمريغناكن اودوخمالك ةساحلا ىلع ةوصضأَنالالفدأتب ملاؤا
 لضتا اذا ةالطصلادسفتالدسا<ف هردلاردق نم لقاناكام فئالا عضؤم
 ]| وضفلاع ىقووادوكناكاذا هدنع زوج امنا فذالا ىلعراصتقالا نإالا هب فئالا

 رهاطلا ىلععقووا ادوجن“ نوكي امناو ادوجم نوكيال ةساجملا ىلع هي دوصتملا
 زو ثيح مهردلا ردق نع لقا ةنهبملا عضوعىف ناكو لاك سلا ىلع هضعب و
 ظالخهدنعزوح ثيحارهاط فنالاعضومو اسي هلكاههءضوم ناكؤا قافتالاب

 هلق (زاجارهاط) عضاوملا تاب ىا (مضاو]اراسسواسع دفن عضومن أك ناو) امنهل
 هناكذ قافتالاب باج دولا ٌدهبلا ىلعراصتتالا نال(فالخالب) هنالضو
 ||| ضيإفمهردلار دق نم لقا فذالا عضومو فنالا ىلع دس لواهيلعرمصتقا
 ,نيفكلا عض ومىف ةساحهلا تناكنا) هنا( ىسخرسلا ةمئالا سءعشوكْذو)هب هلاتصتا

 ضرب سبا دوجسلا ف نيتبكرلاو نبديلا عضونال (هتالص تزابب نيتبكر او
 ههدعك ةببادلا ىلعاهءضو ناكواهءضوم ةراهط طرشي الفاندنع ةئسوهُلي

 | نيفكلاعضوم هساجي عمةول صلاز اوج ةياور ىنعب (هذه نويفلا ىقآلافو) دسفمريغوهو
 ||| طاتشا مدعنا مسيلومامهلا نبا نيدلا لاكهعجشلا اق( ةذاش يا ور)ثيتبكرلاو
 ضو توجو ىتيب هيلعو ثيللاوب | هيقفلا هيمي ملزت ديلاوا نيتبكرلا ناكم ةراهط
 ل انرهاانال هيزجالدوعسلا دتع هرقيكر عض ملاذا سينهلا ىنو لاقدوبنسلا ىف نيب” ركرلا



 ا | همام ىقوفَو ثنالاىنا هيفا :

 || هققتلاو سنحلا نحاض يدي لاقزل راسم تاتيكرا
 ْ حيشلا لقن ىهتنا زوجي اس نيتبكرلا مضوم ناك اذا هنا رلا هذهرك

 1  هينبكر عضوه ىف) سل اع (ناكنا لاعب نا حبلاو )ف ما زيدل

 ١١ تناكاذاو ناغىضاتىواتق قو هد ١ عضوه ىف ناكاذااع تكسو

 || تناكول اذكو ةالضلاعنمتو عم * اهئاف مهردلار دق نملقامدق لك
 0 هاك يستالوا 1 -- ىلا 0 ء

 0 ىتح مايقلا فو ادوححسلا ىف نيه دقلا ىدحا عضو ضرغلا نال هتالصزؤمت

 | ردقنم ب مدق لك تحن نآك ناو ) ةهاركلا عم نكلو هتالص ت زاج اههيدحا ١
 م هردلا ردقن مك ريصن عجواف مهردلا

 ْ | ونحو ناس ضاق لكل مدهت دقو( عنع

 ١ هردلا ردق نمل قا قاط لك يف (َنيَقاط ىذب سونى ناكاذا) سهلا (عنماي)رهاظ :
 | قص ااشوردت "ناكولاماال اوهنوااسوبلم بولا ناكاذا اذه مه ردلا ىلع داز عججولو ]

 | لئاحاريتعربخ د ذئني- لغسالا قان قاطلا نالالذالاو كلنكذأب. رف ناكناف هيمْدق ا

 رهاطن اكمىف ةالصلا محق نا | تاو)' مه ردلانم لقاوهو ىلعالا قاطاا فاه ن قب

 رادقم تك تع لنا) هيلع مى( ماقو سك <”ىش ىلع) امهاععق (( هيمدق لف

 00 0 00 :زاج) م 0 ا انكر ٠ 7 ئد دم

 0 0 ننكر ىد 01 8 1 :نأف ا
 ١ فسو,ىبالوقران لاو دما ةالخ دو مزاو فسوب ادع



 در د 0 0 هدنعناق "يو 2

 2 ةيضرق 0 ام انلق ا 0 0

 .ايقن 70 0 0-0 ماا زج

 ل تل م فحل الاكل لثم ىلا لاا هلثع وزر كد

 ولا نيِباعف تينفت مئايكل م قا( مطتلا

 ١" هجوااىف 1 رس بدع

 20 اعف 1 طاع العش ل ا 0

 ١و هيلع ةولصلا زوال ةحا راهانا ريدقت ىلع ةساصلا حار هم
 لد نا ن ركع تيد هلفاشت 6 ناز زاب قالذك 0 ١

 كو ماللا سسكي (د.1 ىلع نآكولوز ظلت دب الهلع وهفلاهتاك
 ءىلصو ) لفسا ىلا ةساصلا هيف ىذلا هجولا ىلصلا(بامفةساخ)

 ب تم ) زوجت) 2 هيلع سبل ىذا (ىنالا |

 ' ولا تالا عش ا ا نيل بولت وا

 بصب ريصرا سحيلا ىف رطلا قوف 2 فرطلالءصف هدد. ناالازوجال



 ني بولا( 0 عش هئهز رطاقتب ار | ع 3 . 00

 ادهنا هلثمىف رامالا لصفىفانمدق دقو سني .(الف) كاملا كالذب ريثأتلا نكمل |
 ناطزشياضياو الثم لوبلاك ةساكلا نيعال سا ءاملا نم ةيوطرلا اك اذا
 1 د (ةعالارمأ لاقو) 13 0 رو ال نمذساجتارادجوبل

 0 لتنت) هيلدا( ع لاه: 0 ل رار
 نم 0 ىف (بب 0 ىنذلا 0 (اسع) ١

00 1 
 9 علل رقما ول لسع ىنتجملا فذصأا ان لتاساجملا قاطنوم

 لطااوةر هانط ديا اق ”ىش 2ث هئف ليال هريضغوأ لاح : راص ىح هلل اثلاق ةرضع نأ

 ةلبنا اًذهىؤذ مامهلان |نيدلا لي مجشلا لاق هسجف ليس لاح ن اكن اورعاظ

 نيب و سلا بوالا ريسهطت نيب قرفالو ىهتنا ثلاثلا لسنا ةرهاطدبلا
 . ىفام# لكل ول قحاب رجلاوا بضا|طازشا مدع سلا وضعلا ميهطت
 ةصاش سول ىف كلذي فقسوب وباناقو رهط ةناحاىان”الثوا تارهاط تان اجاثنات

 ىلع لامرهطيالو يتلا سنحت تاناجا ثالثىف س اذا هنا سدقل او شعل ام ١
 قاوالا لسفلاب اهيل ةراهطلا لوصح ىأب سايقلا نال هيلعبنصو واراهنام

 اذهو نيدلا لاك مميشلا لاقاههمدعاوضعلا ىف قب و ةرورهلل ايلاف طقس نكل

 ا و وبا: ا 3 رد ردو ير عا ا



 ميغا غن 0 0 ا 0 ل 0 00

 20 :داشتلا رهط لوبلا سيو ريهطنل 0

 0 مايقل مهل 5 زوال ف ع ىذ 0 و 0 انضقاذا

 اتهادك 0 3 3 0 لتقل> جرخاوا 7

 ١ هنا هل ع نقم وللا تايد كلاس

 2 تب .ويئناق ا هلبق نذنتلا فر 0 ايس مق نقيئدعب

 "ام 9 م قَد 1 5 3 اذهناالا / ةوم ةالصلا

 .. لخو كش تشن روصتال ذئيح هناف عم كذثلاب عقريال نيعيلا
 هنا ناوذلاو نهخا نيعيلا كلذ ه ١ عقتربال هو كاش تون ”روصتيل :

 اد دوجو لاعحاب ةنع هلاوز ىف كش مث م .ولءم لل مكح تدناذا اعف
 و سكعوا ةراهطلا ندي دعب ثدحلاىف كشاداامكءاو_سلا ىلع همدعو
 وةساحكلان اق ىمذلاوبوثلا ةلئسم لثم ىالخم قاتلاو قالا ماكحالا نم
 لا و اهدضزا عملوهجت لحمل تددئلب مولعم لحن انيق تبدتمل لتقلا

 كلذ تول هناالا "وح لح د ني ل نئناك لتقلالحو



 | 5 راعع ىا ل هنع جنس .لصا :

 أ ناي اني : هنوك نع هجرت ىناثلاو نيقيلا لب زال
 ندحم نس , واستمنيليلد لياقت : نءعوالب ادلا مدع نع اشابا

 لياد ناك اذا ل والل امان ريخالا نوكي امهئامز فلتخاول .> الحمو

 شلال ض> لهج ناو لياقتالف مول تلا ناو ءاعبلا تود
 ايقب مكح تيئاذاف هسبف ءاقبااو رخ ألا لحما ن نع اوزلا ىلع ل

 مدع نم م ىتأحامنا لحل كلذل مكحلا كلذ دع تود ق كفا مولعما

 رخ .ًالاولوالا مب ىلا ءاقب اههدحا ىذا نيب واستم نيليلد لباقتن هو

 ننلا يلد فم اذهذ هللادب لونا كحل ى ىو ناطئاساب كنيشو هكدا
 كشلا ىتأتننا نكمالو كشلا ى نم لوالا مسقااوه اذهو كشلان عفتري
 ليلد لوالا ناكنا اذه 0 هراس لوالا لبادا ض راع ليلد ن :مالشليح

 انيس , مكح تيئذااما كشلا ىعسق نم ىناثلا مسقلا نه وهفالاو ءاعبلانود دوجولا ||
 دْض تلي هلواسم هليادا ضراعم ليل دنم ماا كيف لوهجم لحن ||
 لقا لب اًذهساننرخالا ليلدلا نوك نيعس مل امولعم نكيملال لت نال ركل كلذ .

 نوكيالف ر آ لحمىف 1 ش ناو اذهان نوكيف لوالا لئا , ىلا لديض تشن

 لحاف لوآلا مكلا 1 ؛ ىف ةر ورمض كّشلا لصف ءاوسلا ىلع الائحا اًدسان
 ىثان وهو كلا ىعسق نم 0 ىناقلا مسَقلا نما اًضرا وهو همدعو ل و44 1

 مدقلا قا هيلع درو هنع ج راخ كش سلو هصراعم مه ل 0 نيقيلا

 نعهاو لمأتف ضراسعملا نيةياا ريغ رخآ نيب ىلا ع وج رلا ىضتش وهو لوال
 هلعسملا كلت عطا | 1 هيلع هللادجحر ندا نب دهم قانا 11

 طلخا .ميظءوه ىذلا لتقلا ما ىف ىهواصو صخ قف ريغ ن عر يبكلا ر ريسلا ع
 سودا لاح ةطذملا ىلع رجلا تلان ولو قفوملا وه هناسهللاو تاهيسشلابأ

 ةلثسلا ىفرك ذاملاضيا بهاذلا اذكو رهاط قابلاف ةطالا ضعي بهذذ

 ر



 ((1]| ريتعلا ىلاواحلا لاقو ضذح ىلا ةياور ىف ةعبسسو ناهس ىبأ هب
 زاتكلا وهو عرذا ة رسشع ناكولو ال الاو زاج ريختر ملناو حيرلاوا نوالاوا معطل
 مكحول رذق هلجرب نم ىثم دسغب ةعرشم حاولا ىلع ىشم و أض و
 ءامىف ىثملا هلثمو ةرو ضال هعضوم ىلع هلخر عضو هنارعب ملام ةلجو ةنساج#

 ىلع داز اذا ةولصلا عن ةيملا دلج ست ةلاسغ هنا لديملام ستنال ماجا
 حصالاو ةغابدلا ماعم ةوك ذلا ماقتل ةغاندلا لمتخال ةنال ثيك ز ناو ,هردلا

 ىذلااللكويو ل-سغي منءلاوا لبالا رعب ىف ريعشلا دجو اذا رهاط اهضيخزا
 دجواذا هنا ديفب ليلعتلا اذه ريعفلا لاق هيف ةبالصال هنال ىقبلا ث> ىف دجون

 نيطلا ىف ىشم سدنجتلا ىفو الف الاو لكؤي و لسسغي ابلص ناك ن ف ثورلا ىف
 دج وب ىلو عئاملا اهنال ةسادلا رثا ديذ نكيملاه هتزخي ىلصو هلسةيملو هباصاوا
 ةنم ًاولمت بوالا ناكناو ةالصلا زاوج منال رهاط ىراخ نيط ةصالاا و
 بحابص رك ذو اذه لبشال ىناواملا ةمئالا سعش لاق تاردعلاب اظاتّمم نأك ناو

 ةسادكلا نال هزجيمل ىلصذ قوساا ىف شوامت هلجر لتبتف قوسلا ف ىشمي ةينثلا
 بالكلا ”ئطاومو عراشلا نيط: ىسوبدلا رمصنونا نع رك ذ مث انهاوساىف ةبلاَع
 اذا الا رهاط تاساحت هيف قب رط ةغدرو نقرمسلا نيطلا اذكو ْنَهاط هي

 ةياورلا ثيح نم أ“ وهو ةثقلا بحاص ىتحي لاق ةسناجلا نيسع أر
 نيطلا هب لبق ءاهىف لوب عقو رك ذ مث ااحصانع صوصنملا ثيحنم بي رو
 نيظلا تبلغ ناو زجيمل ةسادلا :تبلغ ناف ةبلغلا ربتعت نيط ىف ثور عقو وا
 هلوَس ةياورلا هذه نعزارتحالا ناكو روض:ءىبا باوجدي حضف لاق رهاطف
 اذاف ىهتنا دناعملا نود فصتملادنع نسشح هناو ةسامجلا انقاوسنا ىف بلاغلا
 اذا اهف ةرورلا ىلع ىسويدلا مصنلا لؤق لمحمنا ىتبنيف هرك ذاه تاعأت
 كلذ ريغ ىلع ةيلغلا ربتغا نم لوقو:ز ارتحالا سمع عم هدصق ريسغنف هباصا

 ثيح نم عج وهوهلوقب رمصنىبا لوق دباثيح ةشقلا بخابص ىتالكن يب اًقيفوت
 دعاوق نع مولعملا نالو هرخآىلا نسح ىهوهلوقب زخ الالوقلاو هرخآىلا ةباورلا
 تاولفلا رابآ ةلئسم ىفاك ةهاعاا ىوابلاو ةرورنضلا عضاومىف ليهستلا انتمعا
 ناو هاوسام لك “وبنو اهلوخاه روق ادهاس ناكنا نهد ى تنام ةزاف اهوحنو

 هجاسما ريغ ىن هب عصتسننا زوم سهلا نغدلاو هلك سدت ايئاذ ناك
 ةولصلا هركت حاملا ضعب لاق هريهطت ةفص تمدقت و دسلجلا هب غبدي و



 | اتغابهنال سزاف لها صني ىنذلا جايدلا ةول
  ةيادهلا حرشف لكلا هش رب ديزي هلا نوعزي و لوبلا ١
 ْ داتا رذاثا 0 عرئالا واكو 1 ةينالاف 0

 0 دع | اهتولشالو ع ع 27 ىلع هتوف, 1 سا دىف تاسأن
 بأ رثلاو 3 لكلا 2 , بعاك او فافخلا ذاختا 1 8 هن

 0 اثاث لسغي نايل هاا ريغ قو رم 6 ا 5

 | يص اذا هناف ارجخ ةساحلا كلت نوكتنا الا اهيف ريخال هقرملاو ةيريهظا

 ةطئللا تذط سنلاىفو ترهط ةضماح لاناك تراصص يح ا اهيف ا

 لافو ملا كو ةرم لك فذجنو ءاملاي امالث يطق فسوي وبا لاق رمحلا ىف ا
 ادبا رهطيال دمت دنع لكلاو فب هبو ادبا رمطتال رمخلا تذطاذا حوبا

 : شسركواش ١ را تعا اه: طل ى ثانا لق انا نايلغلا 0 ةجاجد تيل

 ا ' نوناق ىلع رهط نأ بجي ف ول ىنا لوق ىلع نعل ادبا ,روطاال لبا 0

 ْ وه عا هنايس هللاو. تلق م اهلا نإ نيدلا لاو عشلا لاق مهلا قيمدشلا ما

 || رهتشا اذه ىلعو نايلغلا 0 محلا ىف ةلاصتملا ةسالا اهب رعشتب لا#
 || هاملالصي ىتح تبثنال ةروك ذملا "هلعلا نكل رهطدال سجن رمصمب طيعسلا محلا

 : لوخدلاو بيوشتلا 0 از كلذ دب 0

 ْ م ا لارا ادممالادي ْ

 ٍ لبغلاي رهط» نالعب ملا ىف ىلؤالاف رعشلا خالنا نم هدوجو عنع كلا كلذلي

 || لاقدقو سجملا نع ديف نوسرتحصال مهناق ءاملا كلذب دلجلا مظس
 ٍْإ ع هذ نضام طي شركلاو . '
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 0 نم م ف ةساحااق هذ 0 نا ةراغ هبق دعو

 | اناكاذا اذهو هبلع عقوناو ”ىثىلع هب رح عشبإف ىرحناذا اذه ريخالل ىهف |
 | هنال رهاط اههالكف ةبحنم اهنوك ركن امه*هدحاو لك نينثال اناكناف دحاؤمل |

 | هبح هسا امهثم دحاو نكيدن ل ةيناثلا قو نس هبح دحانا نع لوالاق

 ||| نبالاةساحنىنةةبطردي اهيلعف اهئيقرعسب ةاش عرب زطلن نيتي ارهاط ناكدقو
 || لاقةئيمناكولو رلار.تخ قتح لك"و. ل ناو رهاطرحخلناويح ةينغلا فو ناتياور
 | ىراغلبلا ركلا نمل ىذلا ىبالكزلا نهدلاىف انناهز لها رهو سانلا فلتخاو

 "| هتراهط ىلع صن ىباللا ةالصو ىرودقلا حرمشو دي رجلا ىف هركذام نكلو

 ( |١ لئاقم نبا لاقو لكون تذهطف ةطنح رقوىف تعقو ةرعيف نسملا نع اهيفو |
 | طاسب وا بوت ” فرط ىلع ىلصىهتتنا نبللاو نهدلا اذكوا هبعط ريغتب ملام لك*وب |
 | رخئآلا ةكرحت نيفرطلا دحا كرحت ءاوس تزاج شحن رخالا هفرطو هوحنو |
 |١ تناكاذاام قال ةساحلل الماحوه سلو رهاط هنالص ناكمنال مجمكااوهالوا 1

 ىلَكَذ ضرالا ىلع فرطلا كاذ قاف هلناحوا هئبالوه بوث فرطيىف ةساجتلا |
 ةساضلا لج بسن ةكرملا كلت نال ز وىالاو زوال هتكرح كرحن نا هناف |

 ةعئام ةساحت اهباكروا اهج نمسىفو ةبادلا ىلع ىلصواو شورفللا ىف اهف الن |
 ُكَرتَت ناكرألا نال هوزوج ان2اشمرثكاو طوسملا ىف لاقزوجيال هنا ىلع ةعامجت

 هابروجوا هاقخ هيلحر ىفو ةساحلا ىلع ماقولو طئارششلا نع ىوقا ىهو اهيلع |
 دسو ديكي ةساجلا رسول اذكو امهيلع موقب و امهعاض نأالا زودال ءالعنوا |
 اسد تسحق هيلع لمس ناكولو ةيعشلا تلازدعف عّرملا دعباما عبات هنال هيلع |[

 ايوثو جابند بوث دجو زاج امس رهلظ ىلع ماقو امهع زنناو زوال امك ىلصو
 طرمشلااما ) هنود س معلا طرعشلا تاوغل جا دلاىف لع ةعئام ةسارم اسح :

 ىتخامىلعو صقتلاو للملا ىلع ةغللا ف قاطت ىهو ( ةروعلا رسوهف ثلاثلا |
 لضالاو ةولصااىف هرتس ضرتن ام ىلع ع رشلا قو هنم ىبحتلاهىلعو هزتس |

 ارصتص"لك دنع مكتب او ذخ ىلاعت هلو ةولصلا ىف ةروعاا رس ةض رفىف
 دلل نم دارملاو بايثلا ىهو نب لا هبل ص ىذلا لحما ةينزلانم دارملاناف ||

 اذك ةسدكع ىناثلاو لحما ةداراو لاخلا ركذ لوالاف ٌدحملا اهلحم ىلا ةولصلا '
 "تضاقا 37 0 0-0-0 فا وطلا ىف تلا هنا“ هيلع اح لضلعاو 5



 0 طفلا 0 50 عاجبالا كلسما و

 ْ 010 رام الا ضداح ةولص هللا لبقنال هعفرت د
 ةقاايلا ضئاخلاب دارملا هممت ىف هعزخ ناو 00 مص كاملا هدمت

 0 تاب لحنا , نعال ال 0 ةقيقح لش

 رك ا 0 3

 هللا ىلص هللا لو_سر نا هدح نع هي . | نع سيعش ْن و رك ن

 ا لعد هيف يف نآف ةروما 2 7 راىلا ةرسدلا»+ تحن ” امن

 كلام ا هروع 1 ل اور. 0 0 ر

 نوافلا م 30 3 امهنإ هيل 0 نانلخا

 ٠ تيملالولح ل 500 )د#نع

 . ناكناو) هولص (زوحت) رتسلاب هيد هتيلل بعوتست ثيح (
 دا هج طن ضرفول قح 0 هيي | ىطغنال 0



 3قطع هبلع 0ارط :رطب عشب لاحت ناك ؤل !ذكوهتالمص زوال عوكرلا |
 | .الفدمحى ةروعب تسب ةثروغنا فسوي ىباو ةغينحىب ان نعود نع ماشه هزكذ

 ؤهوهدعاسو .ليلدلاو هعدفا هراتخاد يق .باترتلا اذهو ىهتناهتالص دسؤت

 | رظنِوا لاح ناك اذاو اقةروعلا ةبكور فوخلالاهئاذ:ولضا|ا طنش بت جورتسا نأ

 تيب انا رع)تاسفالا( ىلصولاذ ]
 ١ ناكواو (عاججالاب هتؤولضز وجال سدالا قعر دافوهو زها ط بوث هلو ةلظم هلي ىف
 ' اهوختو ةروصلا هذه قةولصلا تزاج ةولصلا قةرؤعلا ةيئورةفوح سلا ود
 . ةيالا نأل كلذو هنن انهتس هيد نتي حاملا اههيف ىتبانللاعظعتاههسفنةالضال بجو هئازغف

 ' 1[ ده نكلل تناك ن امز وا ناكم نا فت اوانضا |غيمج معتق ديقمالةعلظ ءانهركذ مذتعتلا
 | ترق ابجاو قاوطلا اهب ثباثلا سلا ناك اذلو ةلالدلا شط هبالانا لاش

 |ثيحم ئقلاوه ىلصللاناك اذااهفعاجباالوعاجالا,ةوانصلا ف ضرفاكاو مادقناك
 ' ]| قبلي ىتلاف فسوبىباو ةغينىلانعىو لهن ةروعىأرفلكتالب رظنول
 |[  نود بجاولا كولواسقلانود ةتغاركلا ةر وكذملا ةزونصلا ىف مكنملا نوكي نا

 | لال ةر وكذملا ةياو لاف فشو.ىباو ةقيتح ىنا لوقو ضزفلا
 عرخاال 0 , هر وءاهلكةرثعا :ًاركآن دب ؤ ( لعاشاو رات اوهاذه ناكفةهازكلا

 !تحزخ اذاق ةر وع ةأرملا لاق 0 عاسضرلاق ىدموتلا

 1 ١ اهلكةلوقو كلذ ىلع دمتم عاججالاو بد رغج < نسح لاق ناطيشل ااه رشتسا

 ردص تةرشاك ةلوك ةأرملا ىلا ةفاضالاب ثينأتلا هباستكال ثناوندبلل دبك لن

 قال عاجتالاب ةروغبانلاماف (اهيفكواسهمهجوالا) ريثكو هو مدلا نمقانقلا
 ااهنذككو ةيرتجالا ةأرملادجوىلا هرظن حابس هنا تح ىبتالارظذق> ىنالو ةوانصلا

 قالا نيمدغلا ىف نكلو) ةروغت ابل امما فاضي !([نهبم دق)الا(و)ةوهشراغب ناكاذا
 ةارلاو اهنم رهظامالا نهتنب ز ندبسالو ىلاعت ةلوق اذهىف لضالاو ( عاسشلا
 ىلع نو سسقملا عجباو هذ ح رخال لذربغ نه ةنزااءادنا .ناواهلحم هنا

 ا الن [لعوه تقلا ففكنلاو لكلا لمتوه ىلا هجولا رتهظاع دازملا نا
 ل َنانه ران ن رمضت الو ىلاعت هلوو ليلدب لازلت وهو ةئطانلا ةئب 9 لو <ذ

 ! |امارحصالان ا طرخحلا رك ذو)ةروعاسهنوك جرن عليل دانمهف نيتي زنم نفاه
 0 نماد دجال هذاف انينادياب ءالتالل ءابضعالا .نهءانثتتلا ناكل لاق( ةروحباسل ةروهب اسدل
 || ةداهشلا قاصوصخانهمجو تكلا ةحاحلا نمو اهم دز ءانشالاةلؤا نع نم

 | [/ :انصوصخ اييمدقز وهظو َناَق رطلا ىف ىثملا نا رطضتو حاكتلاو,دك احناو



 ةل,+ او ةداعلا ترجامألا ئااهئءرهظامالا ىلاعتهلوق قسم انهو نوم تازيقفلا
 هيذاتنال ةالاورهاطوهو هر ورمضلا كلم لئلعتلا 4 كالسف ىهتنا هروهطىلع

 مالكلاو نيبعكلا: قوذالا نوكمالم بال يقاسببلالب ملا سبل لاخلا لحم نإل
 يصب 1تضاح اذا راخلانا مع هنعالس مر .وباىورامديفاخإاءاومدتلا ْ

 ةيبضرقلا ىلع لديلايهطق سد هناالا لصفملا ىف. هيد واه مجوالا اهتم كرين ١

 ةماماخلا ىف )لاق( و ) ةولصلا ىرتساا ةيضرف ىلعال رظنلا ةهارك ىلع لمت !١

 ىعىبلا ءاضءالاراسك ةواصلا زاوجىا ( عنه مدقلا عب ر فاشكنانأ ميلا
 ةواصلا ج را ةروعو ةولصلا ىف ةروعباسل امها ميجا لاق رادخالا ىو ةروع | .

 هيلع ليلدلا مدقتد قو طبخحما ىفاه ىناكلاو ةيادهاا بحاص زاتخو ىهتتنأ .
 اهيثكو اههيجوالا هلوق مامهلا نب انيدلا لاك مشا[ لاب ف فكلا رهظاماو
 لوا تنكلا تا ليقاه مفد ىلع ءائب ةر وع فنكلا رهظنا ىلع صيصنت

 لئاسقلا لوق لمأت نمو رهاظاا ل وخد مدع ردا.ئملا نا قلبا نكل :رهاظ
 فكل |ىعسم ىلار هاذا ةخاضاذا,مهدلا ةيجوت نع مانغا هرهاظ لواتنب بفكلا
 ىضتشال هيلا *ىثلا ةفاضانال هطاغع هذهو.ىهتنا هيفالخ اد: سيلفا ىدتع

 ىعس سارا ل وخد مدعتدب ز ىلا سأرلا ةفاضاتّضتقالالاو ِهْيْذ هلوخ دمدع
 ليادلاو ع وقدم هعفدخ نفكلا نطاب لا_هيب كاذك فكلارهاطظ لاقي اكودن ز

 هئادنا ىف ةز ورمضلا نال ةر وع: سالاضيا:هرهظنا ىلع لدن ىفاكلا نع مدقنملا
 نطابب صتخربغووو متاجلاوهديلا ىلا رظالابة هلا نمدارملا نال ةيالا كلذكودشنا
 ىباثيدح كلذكو شفنلاو صغلا عضو هنالرهظارهاظأ1 ىف هتان زلب فكلا
 اذه ناكحو لضفملا ىلا ديلا ركذ ثدح كلذ ىلع لد روك دلل دواق

 ثيخ ناخ ىطاق تاغاتْمم ىف زك ذام ىلعة ياو ىلا رهاظ ريغ تاكثاو جمالا وه

 ةروع ءرهاظةي اورلارهاظ فو غسرلا ىلا نيتروعب اسيل هنظان و فكلا:رهاذظ لاق
 ةروابسل انمههنا راسخاىلع ا_ضيا لدت نا ىضاف نم ةرابعلا هذهوبىهتنا

 (ىورو ) ةثلللا اناعصا نع (ةياورلا رهاظ ىفاهنطبك ةروعاهاعارذو ) لمان نإ
 اهيعارذ نآ ح ىانع ) ىور هنا ( فسوب ىلا نع). ةباوزلا رهاظييغف
 ةنل زل نماهنال اهنالص تزاج ايهعارذ فشكاوللاق راتخالايفو ( ةروعبانبملا

 محو ىهتنا لضفا هريتسو هءدلا هخشكى لا جباتحن و اولا وهو ةرهاظلا

 ةياوزاارهاظؤهو ( لوالا لولا ) نكل( و) اهجراخال ةولصلا ىفةروع هنا مهضعب
 لحم ةرهاظلا هني دلا نم راويثلا نوكو هثادباف ةرورمال ذا ( حجل وه.)



(2) 

 جانتحالاوةيآلاب ةنطابلا نم هنا مدقتدقو لجرال لاذطخلاك ديلإ وه لب عازيلا
 فالح ناجالا نيبال ابلاق اهلها نيب اهب ىف وهام ةدمدخلا اهفشكىلا
 رعشلا اما ) و مام ىلعة يلا بناجإلل اهئادب ىف ةرورضااناف ةئالثلا ءاضعالا
 مير فشكنانا ثيللاوبا هيففلا لاقدَدف ) اهسأر نَع لزانلا ىا ( لسّتسلا
 ىواتغلا بتك رثكاىف هركذ اذك ةروع هنال ( اهئالص تدسسف لسرتسملا
 داسفاىربتعملا ةيئاقاخللا ) ىواتفلا(ىفلاقو) هريغو ةيادهلا بحاص هعصو

 از سلا ثلا لهدف امهنع لزاهال رمل نم ( َنيَنْزآلاقوذام اشكر اةولصلا
 ةينافاكلا تحاص لاق ديههشلا ردصلا راتخا وه و ةولصلا ق>ىةروع ريغ

 هيلا رظنلا امأو همكح ىطذي الف سأرلا ىزاوبال هنا ههجووأ ميعصلا وه
 لولا اذهىلع غي ةروع هنالال ةباعكلاى لاق قافضتالا لالف ىنجالا سس

 ءامالا روعشىلاو ةباشلا ةأرملا هجوىلا رظنلاك دنت نهروهشىلا رظنلاناللب
 هلسغ .بجن ملاعاو ل رلا ءازا نمتهنال ةروع هنا ميكا و ىهتنا هوه ْنَع

 هلسغىف جرحالذا اعاججا هلسغ بح هناف لاجرلا رمش ىالخ جرحلا ةبانجلا ف
 اعاججالاجرا ق-ىف هلسغبجوامل ندبلا نمرعشلا نكيملول ىنعب ىفاكلا ىف اذك
 سنلو هئادباىف ةروربضال هنال نهتح ىف ةروع هنا تنث ندبلاَن م هنا تنثاذاو

 فلتخاد قف ( ركذلاعم ناتيصملااما ) يندم نكيإف ةرها-ظلا ةنب لا نم

 ىلعوضع دحاو لكوا اعم امهنم عئاملا ردقلا ريتءيذ ف-او وضع عومجلاناىف
 نال (دحاو وضع امهالك ,رهضعب لاق ) ادرفنم هنم عئاملا ردقلا ريتسف ةدح

 اوضع امهثم دحاو لكريتعي ىهض.ءب لاقو ) داليالا| ىهو ةدحاو امهتعقتم

 ةيدلا بوب وىف ةدح ىلع اوضء دحاو لك ريتعا اذلو ( ميحتتلا ؤهو ةدح ىلع
 وضعنمزكا كوشي دمفادحاو اوضع امهنوك هئممرلبال داليالا ةلاامهتوكو

 هان قدير لا ءاضعالا كازتشاك ةدح ىلع وضعدحاو لك نا ىلغ ةدحاو ةعْفْنم ىف
 ىف امهلاك رابثم ركذلا نوكو عونلا ءاقب ىف نينئالا عم امهكارتشاو صخهألا

 وضعامهن٠ لكل ه (ذدقلاعم دكر اق)اضبا ( اوئلتخا اذكو) حسم ريغ كلذ
 اذهلعو (ةدح ىلع وضع امهنملكمهضعب لاَعف) دحاو وضعامو أ ةدح ىلع
 امهنادهجوو ةولصلا زوال اهدحو ةبكرلا نم عب رلاك عئاملا ردقلا بقشكتاوا
 اههالك (نسغاا مم ةيكرلا مهضعب لاقو) نب ديِغ نانوكيف ةيقحو ادح ناز امم
 حصالاو مامهلا نبال ةيادهلا حرش ىو رات اوه ةصالملاىفو (دحاو وضع )
 اذهىلع( و) ىهتنا لقتسم وضعال نيمظعلا قتلم اهنالذختلاعت ةبكرلانا

 2 سس ع حجر
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 00 0 را د القتسم 0 |

 قاسلا عير قبال بالا 11١ اهنا ا فورس ماض
 ( اهتالص ديعت فوشكم اهقاس عادو تلص أجا ( مهفاف نييعكلا عم |

 ا ريثكى لكلا مام عب ىلا مايعل ن . ءادا ردق كلذ رع | نا دو ح ىأ .

 7 مجو ىأر هناي رينا مص ناسنا هجو بناوج دحا ىآ ار ن٠نالو ماك>الا نم ْ

 (ديعتال) عب آو ءىا ( كلذ نه لآ لقا 5١ ) اهقاسنه. فشكتلا .(ناكناو)

 ريثكلا فالك عرسشلا .دعاوق ءارقت_باب امدع هراشعال وذع ليلقلانال امافتا |

 فاكتا فسوي وبا لم ) اليلق هنودام نوكيف مدقناامل ع عب ران رثك لا ردقو ا 1
 (نات اور فصنلا اور فصنتلا ) قاشكلنا( ىف هنعو )ةواصلا زاوح (عاعأل فس فصلا ياتو 1 ١

 ؟لدلآو مدعن موفع ليلعلا نال كلذو ماع هياورىفو ةولصلا زاوج عنعال ةءاورف ا[

 اودع نوكيفاليلق ن نوكيف را هلباقم يصنلا نوداخة يفاضالا ءاوسالا نءةرثكلاو . 1

 هجو وهو عنيف اللق وه نوكيال ريثكي سل هلب اقمناىلا رظنل ايف فصنلا اماو |[
 سلل فص: !اورش كلاؤه عنالا ناوهفىرخالا ةباورلا دع نيتباورلا ى :دحا 1 3

 ةباور هجو نوكيتا زو و ىفاكلا ىف اذك عنمالف ليلقي سنا هلباقبامثال ريثكب )
 اههاب اولا ودم شت الف ةولصلا داسفاىفكشلا ىئ رخالا ٠ هجوو طاتحالا عنملا | ١

 هب , ىدوم واريثك هب لضر ىلاعت هِلَوُد هددسو تأ ةاضالا نم ةزكلاوذلقلا د علم ا 0

 رهال 8 2 ا ناكذاو 0 اريك 5 ىلا 2 هناف اريثك

 0 2 ةولصلا دوحال 0 كاب َر

 روكذملا 00 وهف 0 3 ليقلا ع 1و

 ا تتح يهردلا و دازام ةلظيلغاا 1 نم ع را 1

 1 7 ع نكلاف 0 هاا 9 را اهذ ريتعملاناف ةقيفحلا |||
 طلت 2



 او 2

 ؛ قلتم ٌراوج ىطتقت اذهق مهردلا ردق زمر | نوكأ, د .دلاو مه مهرالاردق ردق [إ
 ا ' مامهلا نان دبا لاك ”مينلا لاق ىهتنا ضقاتنا وهو اقودكمرذلاأ لك ناكناو

 | كلذريتعا هنوك روف امهلوعام عمار دلاو لبعلا ظيلغلانا ليقدم هنا لاَهد قوي |

 ةروغ 'لكذا ليقف نيتبلالا عمر دلاؤ فاثحاو هننقلا ىف 33 ئعو3أر الذاف مزارالق

 تناك ناف ةأ رملا ىدنامأ) ىهتنا اهئاا* ردلاو ةروغ ةيلا لكل بقو هغب هدو زيتا

 ةقهارم نوك اع رق ةقهارملا نودربتءلاوه اذهوانهي ديسك .لىا (ةقها م (ةقهارع

 ا (ذدصي 0 ىدنلاىا (وهن) 00 1 1 00000 دقو

 | 0 اذا ا هع 0 عضوا ما وهو اعلاف .نكادرتع

 00 قاغلاد 6 ل ىلصنمو) --
 ىأر ةتحنم ناسنا زظذ ) هنآ ردق ( ولف ) ٍفاكتلا دنع هتروع ىرت لاح لاح
 || تسلا طرشلا نالةولصلاز اوج عئمىف ريتعم ( ةىغب سنلل لاخلا ( اًدهُف هتروع
 |١ ١ فلكتا دنع ةيورلا عنمو ةروعلا روتسم هنأ هيلع قلطا آر نم نال لصح دقو

 1 0 ولصأا ىف اضرف هماقم موقاموا لب وارمملا سبل ناكلالاو طرمشي سيل
 بوثلا ىلع ردقت ىهو.تلبص ةأرما ناول.تاداي لا ىف ركذو) ددحا هنلحش

 ٠ ةروعلا نغ”ئث' هنماودبلال ىذلا يملا بوثلا دآرملاو ىقافتا دق وه (ديدنخا |

 | ةىش اهقاس نمو ىش اهَدن نمو *ىثاه رهش نم فشكناف اهلخااب و "” تسيلق ) 1

 || هناكف ( اهتالصزوحتال قاسلا عبر غلب ) 1 د ما (نألو ظ
 ا 00 قرفتلا مج نا ضعبلا راست+اوهو اهرغصا قاتلا نإ نأ ىلعاتن |

 0 نآل عنع اهعست نكفلا ٠ نمو اهءخشت كولا نع فك ول ٌنَح ةفمكلا دان عالا ا

 | ريل لاق نع كوق ئعار نا نيكل حراش ا زاكاو نذالا عب ر ردّ فوشكملا

 || نالانموااهت:# دمت نمو ايه :نذالا !نمفشكتلا ن ناكوا قحنءاز رجالا عا
 |١ لكنه ف شكتلا ناكتاو عني كالذ وو اهمب ر ىثث ذذملا نمو ابهعبرشات

 ]| وضغ نذا لك نا اذه: نم لغو عبرلا نم.لقا تابت تالاهنست ٌْ



0 00 > 

 00 زر ني

 وضع .هئاعلاو ةرسسلا !نيباه .كلذكو هنأ ل است تسلا ل ةاوعلا ركحو ةدح ىلع ٍْ

 :لصالاةباوزؤ ةعل زر وبتعلا ةاولامدق نطب كلذكو ادرؤتما افعل ن زاتعل ل

 اذكلةتسفوضعال نطرلل عبت وهف بنل |ماو ةروعب ب "سيل ىجركتلا ياو رافو

 ىلا .ةونمسلا تحن نم ئا ( لدجرلان م ةروع ى هاذ ةمالانع'ةروعلااقا) ةينقلاو
 .ةفلا بس امهنلا رظنا|نآل ( اًضوا ةز َوَع اهرهظو انهئطا و ) ةكوا تح

 ةزوعابهنم نيت :أوشلانا دوما نداذكو فلام نعةباور ىف ؤواءهئادنا ىف ةرورضالو

 ةيكرلا لغسا نهو قوفاه نطبلا ىلفا نءوهوانهئاضعا نفكلذادعاهاقأو ريغ سل
 هجواخو تدبل!لخاد ناههتمالاو مدخلا لحم اهثالع اجحالاب ةزوعي نلف تحاش | "

 قمهلا ئور دقو هريس بوجوق حرملا اهسمازلب و ابااغ كلذ ءادنا ىلا رطضن ٠

 :لاقذ ةنياهخ ةرمضعلما تحرخ تلاق هتندح دنع ىنا تن ةيفصن ا عقان نع

 لاف ةضصخح ىلا لسرافةتيب نهل+ون الغلة ب راجل ليقف هذه نم هنعهللا ضرر
 :تمه ند تائضلاب اهيهبشتو اهيببلحو ةمآلا هذه ىرمختثا ىلع :كربتام"|

 ىهيبلا لاق تانصخلاب ءامالا اونهبشنال تانئصدلا نمالا اهبسحاال اهب مقانأ
 (ةمالا ةلزع ةيتاكملاو ذلولا ماو ةربدملاو ) سه كلذ رع نع رانثلا
 لو زيالف ةب نحلا ىف اي وهذا اسصقانواو عيمباىف ق ىلا اشيا وكدملا محلا ىف

 ةدجاو نيب و را نيب ةدلوملاو ةيرحلا 00 ةردامكح تثنالو مالا
 "' ةواصلاى ىهو تقتءاوأو هعباوتو قزافف مالا عش لولا نألا طهتازيم ٠ نهتم

 - ني ناقإاو اراككيال تزاج "نك ادا لق ليلق ليعب هترئاسف هودنو ا ساولا ةفوشكم
 ةباكللاو دلولا مانا دج-!نع ةياورو كلام نع ةءاؤر ىف و مالا نبا هركذ

 كلذ (ضطبأل تيار غم زسف) ةولصااةروعوه (وضع فتكا ناو راك
 فايشكتالاكو هع لملقاا نانثلا ىف ريثكلا قاشكنالا نال هن ولص .دسفإلو فا ةكنالا

 ناك نامايةلاك ( انكر) فاشكنالا.عمىا (هعم ىدان آول ريثكلا نمزلا ىف ليلا,
 ىاكالا مم (ةوبرل تاون واط ىاشكتالا كلذ (دش) ايهريغواع وكرلاواَديق
 ثاللثرادعم كالذو (ه: و(هتنسب اذكر هيدىدؤي 0( نءزىا( امرادتم ثكمن كلو)انكر

 0 ا م )وضعلا كلذ( رتسي مذ) تاح 2 ناوهبست
 مادقى((1غاما.عقو وأ ءاسنلا فص قةجحازإا) ىصملا( لجرلا عقو اذا ١ كو
 روكدلملا .( قالا انه ىلعف ).ةساخضلا كلت ّىاب(| قلامت ةسات مفر وا مامألا )
 مدقتدقو دم اف الخف سو ىبادنعدس فت هيدكؤلن أ ريغ ننكر ردقثكمنأ

 طعاشخالا غيشطبا فبغسوبىنالوق زاتخلا ناو ةسالا ثدعف نينا نم لئلدلا



 . رشا ا|قرو هيلع فصخ نا ردقولاك كالذالا زحيمل ةولصلا مامتىلا ىنعي

 عر اذا ةيطعي نا هدعو بؤ هيحاصعم دج نع ةشنلا ف رسلا ثح نم

 مهقافتاب هبشا دهم لوق نكل ىبتذا اضيا ح ىنالوقعم فسويىبالوقو تقولا |

 قمم ءوّضولا كازه نا قرش دقو لد ردسلل سدل انهو الدب هوضضوال كايه !!

 فخ ملامرخوي بوآلا دوجو وجرب ناكناو اهيفو قةك#ريغ ءاطعالا انهو |
 صّونال سأرلا ةفوشكم تلص ةيددص اهيفو تاكملا ةزاهطك تقولا تؤف |[

 اذكو ةداعالاب موت هوو ذْخْقلا ىنعي ةروعلا ةفو_ثكم تلصواو ةداعالاب |[!
 صيق باو ة:الئىف لجرلا ىلصينا يهسلاو ةصالخلا قو ىهتنا هوصو رين |
 ز و< تيلا رازاك هندب عيمج هباصشوتم دحاو بوثىف ىلصولاما ةماعو رازاو أ

 5 ال

 ةولصلان اف ةعتصب كلذ نم ”ىئث لص حاذا اهارك ذاك هعيصريغب ناكاذا هلكاذهو
 لالا ىف دسفت هلعفب ةولصلا ىف هتروع فكنا ةدنلا ىف لاق لاخلا ىف دسفت

 | ةساجتلا ثحبوف ( انرك ذاك ءاعإب ادعاق لص ةروعاادب زسيامدجي لنمو ) مهدنع
 رتسيام دجو ولو كانه قوتسم هيلع مالكلا مدقتدقو عسولاردشب فيلكتلانال
 ىالخ يميل ةساجتلاكى زج هنا ىفاشكنالل اليلقت هلا معتسا بجو ةروعل | ضع
 دعب أرملا و ةبكرلا مئذْمعلا امه دعي ونيتاواكط لها و هامّرسلا ىف مدد وةيمكحلا

 اناي رعىلصيالرب رح بوث ددوولوءاوسلا ىلع قابلا مث ةبكرلا مر هظلاو نطبلاذقلا
 . ةيوصخملا ضرالا ىف ةولصلاك امارح ناك ناو ةدم“ هيف ةواصاانال اندنع
 ؛ لجرلل ز وال رب رحلاىف ةولصلا نال انان رع ىلصي هدسنع ناف دجال افالخ
 بجو هو حنو ششكلا نم ه ريسامدجو واوةدنع ةب وصخملا ضرالا ىف ةولصلاك
 ةيلع قيبهنا اعنا هتروسعب وطلب نيط ىلع ردق نان رع ةئقلاىف هب و ريسلا

 4 عورذ 23#

 توذ فخ ملام رظتن هنا ح ىبانعو تةولاتوذ فاخ ناو رظّتنن هتولص نم

 نا عمءاسلا لامعتسا ىلع ردقاذا تقوا|تؤذ فاخناو مهلا زاوج مده ىلع

 زازا ىلصْناف ةرصقملاف راسضقلا هلعفناه هريسؤتو ةهارك ريغنف هتالص

 هللالوسر تيأر لاق ةلسىبا نبارع نع ىور اللف ىلوالااما ىهتنا هركي ذحاو

 د>اولا بوثلا ىف م دحأ نيلصيال م ء هلوقلف ةياثاااماو هيلع قؤتم همقنآعىلع
 لي وارسسلا ىف ةولصلا هركياذكو اًضيا هيلعقفتم 'ىث هنم هقئاعّلع سل

 م ( همئاق )

 | هيذ تلصول بوث اهعهو ةناب رع رح! نه تجرخ ةأرما ةصالخلا و هدحو
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 ؛ 0 1 ؟رلاةمغن تإنلزا ناو ف 00 2 3 لالا

 أ! اذهاو ةرؤد اهتمثل نال لاق بحا ةأرملانم نآرقلا اههملعت نا هي
 لح زل ادهععسلا نا نسح الف ءاسنلل قيعصتلار و لد رلل ! 2

 || نآرقلانترهجاذا لقول اذه ىلعو لاق لزاوناابحاص مالكا ىف

 : مر عيان ا 1 ناو كد 2

 0 .هناالا ت تفولا الغ الا ةذكا احل تقولا نعر أ دعما

 ننام رقوا تناك اًضرف نفذ ا لك 5 هب

 كرب رثك ل ناس 0 هته> ىأ ةرط 5

 رفكيالذا كرتاا درلال ءازده:بسالا موزلل :ن كلا :ح ىبالوق ىل |

 هراتخاو سلا بولا وا ؟ياهلتا .ةولصلا 5 هدد لب ضرغل ا
 رذعلا ةلاح امهيف زاوجلا نب الا ىفال ةراهطلا كرتف ىدغساا ىلعوبا ىضاقلا |

 ١ يدبادعلا حرش اذك ددهشلا ردضلاذخاهنو ٠ را و ودلال ّ ةراهط رخو

 "لالا نوجا نع ىف وز اولا مدخل كانحا قرفالو لاق ماب
 رقكيالهنا ىناواحلا رك ذو. ىهتنا لكلا تباث وهو ةناهتسالا وعزا ْ

 رداونلا ةياور افك الاو طوبسململا ةياور ىهو اضيا ةراهطالب

 واولصتلاؤماقو ةعاج عم ناكناب ناسنالاهب ىلتب اولاهؤو.ىزانربلا ىوا
 رفكيال ليقانودن ىلصقان راهذاكو ا ةراهطالب ىلصو .ماقف ىلصيالزا ىعسا

 مايث دوج 3 ا ماعلا ممر هيلا رطضان نأ ىف وءاز ازعسالا

 : د 6 ىف 0
 اهانال نفاق لخا ا رد ناك ناك نذل 5 : ناكوا ١
 و



50 : : 0 . 1 

 - رفق اههتع اي اب اعناك 1 تك هنا جمالا 00

 ةلاحتال ةعكلا نيع ىلع هلابقتسا عقب نا طرتشال عئاوملا تلدزاوا
 و ةياههلا ىف لاق ىزارلا ركب ىبا معيشلاو ركلا نسحلا ىبا ميشلا

 قاجرللالاّقو عسولا بسب فيلكتلاواذهالا هعسو ىقسلهنال لاق فاكل !ىفاذكو
 رمثو ) صنلا ف لصفالو كلذدب رومأملا نال منيع ةياصااضإا بئاغلا ضرف

 ب در اذ ع ورمل فالملا (اذع ْ

 الا علا لو )ىو ىلا لوقا لحد لا
 بحابص لاق ىناجرجلا لوقراتخا ىلعءانب ( كلذ طّريشب لضفلا نبا
 ًّ ل 0 اى طرشب تدل سكل اة نيب

 لو ياما ضب و)تاذلاب ة ةدوصقو تدسدلو لئاسو اهنال ا

 دنا 00 0 1 لاق اهكذ باركت ىلا ىلصي ) ىلصلا

 0 03 - 7 0 رشملا لها ةلبقو)
 . دال يفاشلا دتعناف الخلا ىلا ةراشا هيفو قرسشملا ضعينادلب

 , 3 ةباصا ديعتا دنع ١ لهنا ها نظيزم

 ١ 0 اديس ايوزما 5 00 رده : نيباهتلبف تناك

 0 محلا قرشنىلا ةلئاغ ةدلبلا تناكولو 0 نيب برغل د

 00 هب رك قاس تاكرافارع 2 يلوا 3



 ١ 0 ١ لل ال دلا ا 8 برهعل الواونايلرخاق م 1
0 

 ا هجوتلاو ةلب اةملاءاعمل ةدح ىلعات 6 ةدلي لكل اوجر لو "هلم هلا هق

 ص ب د راع ا ىلصلا (ناك ناو زتقاسلا نيردت

 هلام هرمضيذ ىرخا ة4> نط ا (فاغ) اذ

 هج والا همزلبال هجوتنا قرغلا فاح را ىف ةيشخ ىلع ناكوااذكوهندب وا
 لؤص ريغ زماهبلا ه«جوتلا ىلع (ردق ةهىاىلا ىلديلب) ةلسبتلا لا

 ةضي رذلا ىلص اذا اذكو ) عوذ رمجرالاو عسولار دي فيلكت :ا1ثال هيلعز ريض

 بوكحرا ىلعردقبال لزنناو لوزنلا ىلعردقبالااكتاي(ةبادلا ىلع رذعلاب
 عيسوأ ودعزم فاح ؛ ناكوا هايعت نه هدنع سدلو هريسغوا ةنادلا ح وج

 لو نيلا فاح ناكولو ءاعالاب ىلصي و ردق ثيدحىلا هوت هناف فقووا لزنول

 ْ تناكناذ 0 اذه و 0 . ريهظااىف لاق لغم ا نيطلل

 ناالا اا :ويمالق فا الو ران عاش فاش ةولصالا هقواول ش

 بهذت ءاملاىلا ىضمؤا ثيح ناكنا مهتلاف فسول ىبان عا لبعتسي و اهفقوي

 ىبانعةباورلا ةذه ىنءإ اهو:بضساو ءاملاىلا بعهذالاو زاج عطقني و 8 ةهفاقلا

 قدر اذعالا نم انركذام عيمج ىف ىعارينا ىتبذياذهوريتفلا لاق مهتلاف فسوب
 لوص ريغ نهاهفاشا ىلع ردقب هنكلواضيا نيطلاريغرذعب لولا نعزسعول |

 ةر و ريضال امو اهردش ربةتت ةرو سضلا نال ليقتسيدا همزإ ةيلعر ريض

 ْ لاذ هب ريهظلا ىف هرات ااع د نع ةصالخلا قح رصو طةسبال هطوس ل

 : ةولصلل هلزعبا سباب ب اناكمدجي إف سلا رغسااىف لج رلاناكاذادنعو

 ةبادلا قفاشا ةنكما اذا ءاعالاب ىلصي و ةلبقلا لبقتسم هاد فشهناف
 نيظلاناكاذا اذهو ةماللتإ بحاص لاق هل_قلا ربدتسم لس هنكعل نا

 | لانه ١ ىلذ "هلي ضرالا ن ل ةياثملا هذه نكي ناق ةنهجو ٠ بيل ثيح

 ىلسب ناك اذاىا ةن ةنعي رشا ىلع ةفوطمم توا ىلا هانعو أ



 5 0 نا / فر اضيأ ندر )ذا ةبادلا ىلع ا
 7 نإ 0 0 0 اذا .اذهو

 1 رشا طالا ثا ل ده ا اًنظيا 3 كمت 0
 ذأ سايقلا فال ىلع وه ايف ةيح نوكيالف ىولبلا هب عت اهفذاشاذهنا
 2 || صنلاو طئارسشلاو ناكرالا ضع تب وفت نم هيقامل كالذ زاوح ىلا

 0 3 0 0 ءاندم ىف 6 ربطلا 5

 الز : وحب 7 4 تارغللا ةولصلا ما اذااماو م ا

 0 20 اال 1 ةرو ل ا ءابحالا الإ ةلاسيو

1 
 خر

 1 دورت ا 3 دلل مو هيلع

 كرا 00 5 ا



 1 78 00 فعضادق نيةيعضان 0 4

 داع مكحلا ناىلد عاب الايد اندقف ىطق رادلا ىف

 رمش هلع سيل هناىلا ةراشا هترسذح سل هلوق قو

 ةلكشم هلق 9 رعتملاا 7 8 6 3 ١

 بتاريخ نيه ماس ا ١ لاقو م لا
 لبقمهلأسبل محاط ب حو د ةبرقلاو هلو> معو هلود تقو هيف نإ س

 ادهني ةافاثمالو ىولا هريغل ”هلنقلا ف زعل نع 0 علا قاعم ى رعلا نال كر

 لزائلا لخاداونوكي ملاذا ه.دارملا نالاكلاو ةصالخلا مالكن ع هلبقام نيبو
 مع ناف ) هوحو رطملاو ذلظلا فس مسهبلط نم جركلا 0 زاب مو
 ثي دح ند ان ركحذ اا ( هيلع ةداعا الف ىلصام دعب اطخا هنا

 ىعفاس فالخ هششو هقحىف ضرفلا وهو هعشوىؤ ام قاهنالو رباع

 ثقولا ىف دهنجا واه ىلع سابق اهدسي أطملا نقيئاذاديعيهنا هدنع حصالاذ ا
 دقو ظوفسلل لباق طرّش لايعتسالا نا ا: قرقلاو هلبق ىلصدنا نعي ” مث ىلصو ١

 هبيدسرب دوج و لبق ”ىثأل دوجوالو بيس هناف 0 ا 3 طقس |[

 ْ 0 ذا ص : ةولص اب نيس كاكا رع رعى ١

 نا صادقو نآرق "لالا هيلع لزئادق حسو هيلع هللا ىبص هّللالوسر نا لاف

 ةبمكلاىلا اورادتساف ماشلا ىلا مههودو تناكو اهوابتتساف ةيعكلا ليقتس

 رهغلا ةوليصىف ع وكر مهو ةلبس ىئبنم لجر رك عسسل ةياورىفو هيلع قفتم
 اذهىلعو ةىكلاو< مهام اولاغتاوحدق ؟هلبقلانأالا ىوانف ةءكر اولصدق

 ١ فيأتس فئأتسي ةولصلايف ا ندين اذا هنا ,ميث اذا هنا يجفاسشلا ن رع لوقىفالا عاجالا دقعتا

 ةنافشاوو 9ةهلقلا (تايشا ةارسسسو )يني ورا اعدت ا
 ىرعلا مح نأف (زاهنىفوا عظم ةلياىف كلذ ناك 3 و مط طل قو
 اهكرتف ةهج ىلع هب رح عقوو ( ىرحن ناو ) لسع 1 ليل دلا قالا": 9 هال

 هتولص قٌناصادهنا يعول وىأ ( باصاناو اهديعإ ىرح :رهأا ةهرعلا لكلا ْ

 رفكلا هياعىشخ دنا ح ىبا نعودتو حىبادنع ( لبا ) ىرجهلا ةهجريغىلا
 واذا ها القي ( 5 ةصالخلا اذك |



 4 نو 1 ةدلا هتالص ت تعقوف ادور ها

 صولاك راصف كالذؤدعب ثدحامنا ضرغا!ىهىتلا هلبتلا ىه اههبلا
 دلا كت ةداعا همزلب هناق اهيلا هجوتلان مامث اهيلا هجوتلات مالا لبق

 سلا تدب ىلا ةيدادعو 23 ذا ضرغلاو ما كرتم ةدنسافإ .هعؤتول

 ا 2 0 ريدقو هيل هيلع هى هل هناا كالس (نوجا]

 0 َح ف دنع ) 0 لمعلا هلل

 دو ىلصوا رهاطدلا رهظمم سجين هنا هدنعو بوثىف ىلصولاك

 ذ لخد. مل تقواانا هدنعو ضرفلا: ىلصوا ”ىضوتمهنا رهظف
 فالح زئاجزنغ هلءفامزا :دنعزال هلك كلذ هب زحبال لخددق

 اولا ىلعدمدعو زاوجلا ىف كاشوهلب دا_سفلا دقتعي هناف ىرحملا .
 ١ زحيملامناو رخآلا ررقتو نيلاحالادحا لاز لعفلا مامتدعب هتباضا

 ١ كلذكالو فيعضلا ىلع ىوقلا ءانب . موزل نم انلقام مالا لبق ةياصالا
 ىلص؛ليقو رخو لبق 1 دن , رحب عش ىرحم ىلا: :ءا ىواتف ىو

 : )| ىبص ءاشناو نك ءاشنا ريح ليقو تا ص عار را نعي تاهج

 ( تهبشا واو ) طوحالا وه اذه 0 تايد راىلا تا

 310 2 ناكملا كلذلها 0 0 1 ام -

0 م هدنعو يدل ه> وأ ذا
ل انامانإ 1 ' 0

 : اج ل

 نعل, هال حاتم نمسا هتريضذح ' نمن اكوا «ادافقلاو) (
 يي ربل مبا 3



 ا 0 أ "0 را ع ذك

 نال ) ةيافاحلا ( ٍىواتغلا ) اناذك ذاع زاج ( اهلقىتلا ةعكرلا اهلا ىلص افريغ

 لبقتسياهف نوم هاما ىضمام قى هلي هاه مكح مشل دددملا داهنتجالا

 مهنم ىرخالا ةهجلا ىلا عا رااوا ةثلاثلا ف 1 رلو< اذااعف نورخأتملا فلتخ

 ةجوا لوالاو ةصالللا ىق اذك لب اسر لاق ند م معتمو ةولصلا مش 3 لاق

 ريغ نم ءا ردت ع رتشؤلاما اهيف كشو *ةلحقلا هيلع تهرشا اذا 1 اذه

 ا نين هداف :٠ يح زا وملا ىلع وهذ تاذ دنع كشمم ىر ,غالو | كشي ن

 نطاق لاقلبقتس يضف لاق معاشلا فاتخاباضادهنا ةولص'١ ىف مغ ناوديعيف
 نييتاذاف أطخلا رهظنملاه ةزئاج تناك هتواصانال هتولص مترهنا مييعصلاو ناح

 عرش ىح ”ىذب م ع ١ مل ةوالضلاىفاك كتم قب ولو هلاحريشت ال لفل ناصا هن 1 0

 هتالتضق' ىف نادك نع م رهظيلوا هب 1 ريكا ناك واناصاهنا ثيل عرفاذاف

 .ىواتغلا ىلاها رك ذو ) ةداعالا هيلعف 'ةيأر بكا رربكا اكوا أطخ أطخادهنا نيبت ناو ةزاج

 ةيئاثا مدقتال ( (زاج) ع ورشلات ةو(اهونب وني لوةيعكلا هللب هتلبق نا) ىلصملا( لعن

 نا) ٍنا) عورمشلاتقو ىنعب (ىلصلاىونناةيناق ىلا ) ركذ(و) طرشي تسل ةبعكلا

 (”هلبهن سدلو ) ةليقلا ةهج ىلع( ةمالع هنال هنولصزو#ال ٠ هلوهسم ب بارت هالي

 . ىتاعلا نكرلا ىلا .هجوت نكاهبلا اهجوتمناكناو هتش :هلبقلا نع [ترغا نا

 ضارعالا هينمدعناالا طرتشرلناو :هلبقلاةين ناف امض ىلا ةولصلااب وا
 امهلوقاذهلبق ( هنالصت دسفر دعربغي 'هلممأاى نع هردصلوحواو) طرش اهن 2

 ضخ 0 0 000 ا يبت ف 000 دئعأم
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 ' |١ نع ىزاملا ىورامل ةهاركلادشا (ةركب نكلو ) لي وعلا كلذي هتولص(دسم' ا
 |١ ةولصلا قتافنلالا نعسو هيلعهللا ىلصهنبالوسر تلأس تلاقاهتعدللا ىضرة شام |
 البقمهللالازيال مالسلاهيلعلاّووديعلاةؤالض نمناطيشلا هساتخ سالتخاوهلاتف |
 ىتاسنلاودوادوبا هاور هنع ضرعاتذتلا اذاف تفتلي ملام ةولصلا نوهودبعلا ىلع |
 تاسفتلالاوكادا باب سو هيلعهللا بص هلل الوسر لاق لاق هنعللا ىضز سا :نعو 1
 هاورة ضي رغلا فال عوطتلا ىفديال ناك نافدكله ةواصا!ىتاغتلالانافةولصلا ىف |

 كلذبوجول ناب هتعاسنم :هلبعلا ليقتسيزامالساا هيلع هلوقو حو ىذمرتلا |
 تأفتالا دردع ةولصلا دسفتالؤا دسفت ةتعاس نم ةهلبقاا لدقتسي لنا هنالآل |

 هنازعم) هوضوا(ةلبقلا نع لوصق ثدحا هنا) ىلصملا(نظواو) لاطناو هجولاب |
 رابدتسالانال .هللا هجر حىبادنع (هتولصد_ذن لد عسملا نم جير نابت ثدحيرومل |

 روعسلا نم( جورخلادعي) ث د لهنا (لهناو) حالصالا دصةللب نضرغلل نكرم |
 || نيابتعمدجىلاو زذعبالا لطم ناكملا فالتخا نال قافتالا,هتالص (تدسف) |
 |١ هاياوزف ةوالتلاترركت ناو ةدضتلادحتت اذلود>اوناكك هفارطا انتو هفانكأ |
  نمجرخاذا كلذكالو ةرورضلا قالتخاالك ةقيف-ناكملا ىفالتخال مج نكماق |

 هلاؤعمثفلختاو اماما ناكناف هناكم .فاضتس اواماما نكي ىلاذا اذهودسملا |
 هعضومزيغىف قالذعسال |نالالوارصسملا نم حر ءاوس هؤلص تدش د ثدحمل |
 ا ءوضوالب حتفادنا نظولاذكو دجو لو رذعل ادنعزوجامناو دعما نمعبورملاكىاتخ |
 هقارصن !نوكل دما نم يرتب ناو هنالصدسةتاًجْضوتم ناك هنا عم ىرصناف ْ

 ثدحلا قيسنظ فال ىنانئتسالا همزل هنظاع قةحول ىح ضن ذرلال يس ىلع |

 هيلع رد ىدلالصالافءازبلا هلزو2لبفانيتسالا همزلبال هنظام قةحبول“هنام |

 قرصنافءام هنظفايارمس ىأرفامعت"ناكوااهلئاسملا نمواذهو هلا سملاهذهلسج
 هتدعن ا نظذ فخ مساء ن اكوا ددهسملا نم حير ملناو هتالص دست بارسسهنا جت ١

 ةكارمدنانال جر2 ملناو دش مخ ملاها رهظو ديمدق لسغل فرصا تمت |

 ناك ناق ءارعسلا فىلصناوءايلا هلزوجال هنظام قةحواذا ضفرلا دصقىلء |

 قبس نظةلئسىفاهتروالقاعول ىحدحسملا يكد ه] فوفصلا ناكذ ةعامج |
 همادق هحوت ناو هفلخىلا بهذنا اذهدسفتاهتز واحتدعي ناودسفت مل ثدحلا |

 [| قودصلازواجرخ انولامرإدةةالاو:رتسو| ناكن ااهمدعورامالاةريسةزواكريتعلاف |
 ]|| اهمدعو هدوحيم عضوم ردق ةزوا<ربتعإ|درثتم تاكتاو ريتعلاوهاهزوادب لوا ْ

 ىاكلا نم كلذ لك بهذ ن اكه ئا نم !

 (عف)



 0 ةعكر ى عالا 20 0 ةباصالا 0 ,

 اسي فهأسبنمعورملا ا أَو "هب تالا او ١

 ماس سلا ماا لوالا 5-3 را ىهو اغلا لف ظ
 لكل اطرشاهذوكلا هماّمشا ةدا زعم ثلا ىلع همدق (تقوااوه) دبا طور

 ناكرالاب ةبناا لاصتا ةدشا مدقناك ضدارغلاب صتخت تدوااو لايةتسالاك ةواب
 طق قولا لوخد نامث عضولا بئرتلا قفاويف اهثدعب اهثحن لص
 ىلصالاو تقول دعب ةواصلا ءادا مزلي .الاو هديل دوال ةواصلا ءاب

 نءاهو#ر 0 6 0 3 ىلاعت 5 تقواادطا

 ْ 8 0 < سو هب بعدا لا لاقلاتا مهلا سر |

 ١ سد |ىلص مث كارسشلا لثه*ىنا ناك نيد ارهمع والاف 3

 ١ .مياصلار طفاو ا
 انا : - 71 نت جل م0 2 2



 ْش . 2 0 كلا دوزنوا

 : جفال ةود<ا 0000 0 نكل ىهتا ا

 ةدع ات 1 راج ماس ثيدحؤئوردقو 0 را عزب

 ىنعب ا سدح حيصلل,ءاج مث 6ع هيقو ةأتدع : رباح ثيدحا عم

 لاقدلكت دو نيذه نيبام لاقذ عبصلا ىلصف ماقق لصف دار ةلاقو
 ةواتههلوةو ىهتنا تيقاوملا ف ”ىنمتدارباجثيدح ىراذعلا نعبد لاق



 دا ا لاول دنع اال 00 ىذلا "اوس ىل - قى وس
 ىوس( هلام*ىش لك لظراصازا) اهتقو رخآ ذالاا مثالا لوق وهو دو فقسو

 ىوس هل شم” لكل ظراصاذا ورغ نادسا ةتاورزم حىبانعو) لاوزلا ْ
 نا ىتبنب عانشملا لاق( نيلثلا ىلا سصعلا تقو لخدنالو رهظلا تقو يرش" لا .

 فالحل نم رذعأ لالا غلاب ناىلارهظلا رخءوبالو نيلكلا غلبب تح رمصعلا ىلضيال
 راص نيحرصعا!ىلصث .ح لوالا مويا! ىف مالسلا ةيلغ لِمريِج ةماما امههلا جف

 ةولضلاباو درا راادتشا اذامالسلا ةبلع هثعةرب رهىباثيدح هلو |!م* ىتىكلظ |[!

 ملسو هيلع هللا ىبصىبتلا عمانكلاقرذ ىبا نعوةتسلاهاور مهجن ّك ءرحلاةدش نات ١
 نو :نادار |مثدرب هالاقتف ْنْذْوينا دار امثدربا هللاقف نذئ نان ْذولاداراف رف هس

 رخلا ةدشن ا سو هيلع هللا ىلص ىبنلا لاف لولتلا لظلا ىواس تح درب هزاقف
 ثيدحلاب لالدتسالا هحونب رذاسملل ناذالا بابىف ىراخعلا هاور منهج عن ْ
 لااا ناب حررمص هناب ىناثلاب وهلثم ىلا لطظناك اذا مهرايدىف رخلا ةدشنالوألا '
 مالا هيعمل تب مهرابدنامزا كذا ولا" 7 ردقالو لوانلاىواش دق . ّ

 ناكدرم ءلاتقوف اهالصدنا هن نظيالو هلث ىلا لظراص ني>رهملا ىلص |||

 نا ىلعرفسلا ىف مجازون م ىلع ةجح نكيرمل 0 دهشو فسوي ىبأ ىلع ةعح
 لظل اراص نير هظلا هيف ىلص ثيح لكلا ىلءّةسح ىناثلا مويلا ىف ليريج ةمامأ
 ةروريصارصعلاتقو لوخدو رهظااتقوحجو رخمدعديفباقاذهلاش ثا قب هلام

 ىدملاوهو رصعلا نود رهظملا تقو نيلاملاو لثملا نيِباه ىضنقنالو الثم لظلا
 , لبتربجةمامالا خت الثم لظا !ةروريصدنع رهظلاتقو ءاقب ثيثدق هناباوججلاو ||
 ديفدغلاخ امل حسان ليربجة ماما ثيدحل اغلاذع ىوز ثيدح ل كذا سصعلا ىف هيف |

 مويلاىف هتماما واه انا هلعاملواهنال تافوالا ىف ىو ر ثددح لك ىلع ههدقت قدحا

 . ءاش نم هتوينا[ ءامرعسيف حس لودتكو هناديفت هيلثم هترو ريصدنع رسدعلا ف ىناثل 1
 تقو هَ زعم قدا رطو سدقلل اتقو هنوك مولعملا اذه لخدىناىلا رهظلا تقو ا

 فيعت ١ كلا بصاب وهي وتسنم ضرالافنراد عتفلا ريف لاوزلا



 91 5 ١ كتشال زاهنلا لوا وكول أ عن 3

 ةلظز ا ماهطيتخنم 0 ةمالع م 0

 ع 000 |ذاف اراه سطس قر رك مالا ا
 و لواو لاوبزلا تةوومهف هنعلازا ذاق س هلا عورط نمراهتلا فصتوهف
 ةذو ااهيلثمةمئالا ل ظةروريصريتغيق لاول و وهذئنيح ةمئاتلا ىذلا لظلاو
 زقلا ل غرهظلاتقو جرةاذا رضعلا) ةولص (تقولواو) ىلا كلذ
 لق راصاؤاامهل وق ىلعو لاوز لا ”قىوش ةيلثم" ىثلكلظراصاذاهلوق

 نامرلا نم سعشلا بورغ ليبق نئاكلا ءزلا ىا (سعشلا برغت لاماهتقو
 و( اضناعاججالاب( سهلا تب ىغاذا برغل: ولص (تقولواو) ) عامجالاب

 نقلا ة ةب ويغلق ن ,اكلا را ىا( قْئُشلا :ْمّكلا بغيملاماههتق وو |

 وكت ىلا (ُه -ادع) ناكلا ( قفالاو ىذلا ضابلا)وه قغشلاب دارلا ا |

 رو ةثلثلا ةممالا لوقوهو دو فسوي وباىا (القو) ةدانحى ادعّدالا
 0 ل ضاسيبلاال اهسفن(5 ةرطاوه) قفثلاندارملا اضبا خ ىلا ع ورعندسا
 !1لاق تو ةيلعهللا ىلص تلا نار عب ا نعطقرادلا ىو راقت اهدي
 فوقوم هنا ميتا ىوونلاو ىهيبلا لاقةولضلا تبجو باغ اذا ةرجا

 اصف نعش عألا نعل يضف ندمت يدح نم ىذمرثلا ىورامدلو رع
 والو 1 00 هنع 1 : 7

 || نفةزيغناف ةينللادم مقرف نيد ىطق 5 0 1
 . ناطقا نباوىتوم انا معقرو رو هلوق نع 00-0 وق 00 بادكا



 5 تقؤلا اع راتبا و 1 ثثدح 3 ب 0

 سابعنياوةشئاو م 0 قيدصأا ر 3 انت ع ةيهذف نك

 1 لاف : رطاوحا عا ع باغثو ربل ةراقتلو 1

 ١ يك هن 0 ثاقلا ةقئش 00 ا شأب ىلع 0

 عورطنا بتي ل 1

 0 يا رمان (نولا لت قفل ناقا

 دال 0 رهظ هنا 000 0 هم

 | اة عت 0 ربح ن نم كيس قاسم

 ةياعاللا ىلص يب ع م سب 0 0

 ا الرقم لاخر :
 ٍ ةجافنإاو دوا ىوراغ - - باغ ١ ءاشمعلا

 نع زال ىغو هنا حن جلا رج رحت متع يف



 قمرا ملا ادصق اكاالق رولا 1 مبا

 . )هدنع 4 دصقالب .كلذ 2007 بالو 0 اركاذ

 5 0 0 ةئالا ل 0 ىوتذ تدرو "هلكت ب

 ْ . وءاشعلا ٌةولص مكلع سل بتكف هنالص انيلعله انتدلب
 5 روف ناق راغلب داينم اضنا ىوتغلا هده تدروو وعر

 ١ ىتاولحلا ةمعالا سعش ىلع ةنيسلا ىلايل رصقا قؤشلا ةيوبيغ

 ىتقاف ىلاقبلا ةئسلا فيس ريبكلا ميبشلا ىلع مزراوخم تدرو مثءاسشعلا .
 زراوخ عماجم ةماعيف هلأسينم لسراف ىتاولحلا هباوج غلبف بؤجولا
 أ سحاو لأسف رفكي له ةدحاو سما تاواصلانم طقسا نوف
 ارف َ نييعكلا عم هالجروا نيفرملا ع ٠ ءادب عطق دف لوقتاو

 ْ غلبق ةسفاخلا ةولصلا كاذكف لاق , رلا لحم تاوفلثاث لاف

 رو 5 3 تمارا نبل هرك ذ اذك هب ةعقاوو هتاف

 نب نردلا لاك حيمشلا ضرعاو ىنسنلنيدلا ظفاح 2 هراتخا ىذلا

 . هب و ضرغلا لحم مدع نيب ق رغلا ثوبث ىف لمأتم باتريال هناي .

 زاوجو رمالا سفتوف تباثلا ىنملا بوجولاىف ةمالع لعجىذلا
 نراتسال ”ىذال ليلدلا ءاةتناو ىفرعملا ءافتنا تةولا هاغتناف "ىثلل

 د هللا ضر نم ءارمسالا رابخا تاطاوتاموهو دحودقو رخآ ليلد

 م رمش سها ىلع ىهالا رقتسسا مث نيسمخم الوا ىما اهدعب اسس
 لاجدلا رك ذاملهئاىورامو رطةو رطق لها نيب ليصفتال قافالا .
 ْ راثاف ِض رالا ىف هئيلاخ انلق ىوارلا لاق ملسو هب هيلع هللا ىلص

 0 ع 0 هس 3 ةتلك



 ا ا هقح 8 شارف 1 00 تدرانا ١

 ا ماع هنا تدراناو را ده ق ق كالذ صعب مدعل ديف 1 سا 7

 ا را اقاطم . م انالا دارقانع درذ ذ لكأف نيئلكملا دازفاز 0 8

 اي بجحا وأا ن 55 ,م 0س 0 دعي ت 1 0 3 0

 اج ترف 5 تاؤلسااذا نك ل لاو 1 تراس ُ اع بح 3

 . ةراسهطلاوهو هطرشدمغل اهق> ىف بوجولا فل تاقناف كلكم لكل ْ

 ةببسو هطرش دقفل ءالؤوه ق>ىف بوجواا فل كيذك كلاتلق ضيملا نم

 مول نع ربك اوا تقو تاوذ دعب لسا اذا رفأكلا كلذ نم رهطاو تقولاوهو

 ءال“ وه ىالت هريصمن ىلإ فقاضم هم>ق مال_الا وهو طرشأا مدعنأ عم 0

 لكىلعاس+ ةولصلا ض ماقال مولا كلذتاولص مات ةيلع تح ذدحا لشلو

 لخدفال هال مي ريغ لاجدلاثد هدح قام ىلع س ايقااو ةليل وموت لك ىف لكم ٠

 ثيدحلاو سايقاا الخ ىلع نوكيالاوف وهامتف مس ناو بابسالا عضو ف سايقلل ||
 ضايع ىضاقلان ع قراشملا حرش ف لكالا لمت دعو سايقلا فالخ ىلع دروأ

 انلكوولو 4 رشا بحاصاتا هعرشا,ن ام' لا كاذب صوصأ# م ك> اذهلاَو هنا 1

 تاولبصلاب اًميْقَدك او ةفورعملا تاقوالا دنع همق 5 ةولصلا, تناكل انداهتجال هيف

 دجو ملهيف نام ناف ةاواسمالف ةاواسملا نم ديالف سايقلا لس ناو يهتنا سم“
 تقو ةولص لك اردقن هنا ثي دخلا ع نال صام هب ةءاشعللر دهن تام

 ىضعن لبق اهدعبام تقو لخدب اللب ىرخا ةواعل اتقوؤها ع اهب .صا

 ةرو ريصو لاوزلا ناكو مايالار راس فاك ءاضق تراص ىذماذاو اهلردقملا اهتق

 ةدوجومر فلا عولطو قغنشلا ةب وديغو سمشلا بورغو نيلثموا ال ء.لظلا |[

 دوجولا نامزلاذا انه كالذكالو عرسشلا م 5 را ناعزلا كلذ ءاز ءانخا ق١

 5 . لعو سايملا حصل فيكف عاجل ريغلل تقووا مهقح ىف ب رغال ٍ ْ
 نا /نيمكلاو نيقرلا 1 الجرو وأ ءادب ياا لب قرفلا ,



 101 لاا نال دطرش مدعا هم طقس لسةلا نال كلذو هنمافاصنا ميف عزانملا مصيلا
 || مس لاكو اضيا ابهببسو لب اهطرش مدعل ةولصلا ثطَدس انه ارذكف طورش

 ع مدهاارادقع بعكلا قوفامو طبالاىلا يةزملا ءاروامل عجب لبلد كابه

 تقو نموا برغملا تقو نم ء زج لج ليلد درب مل كلذك لسغلا ب وجو ىف
 نيفلكللا ىلع عاججالاب سدت تاوليصلانااكوءاشعلا تقونع اًعِلَخ امهنموارجقلا
 ديال نكل عاججألاب عع رانع صقهنتال نيغلكملا ىلعيء وبضولا ضئارف ِكلذك

 فصلا لمأتيلف كلذ عج ىف هطئارشو بوجولا با بوجولا بايسا عيجج دوجوند

 ىلصتناب اهب ( راغسالا رسقلا ) ةولص( ىف يحتل و ) قذوملا هناي هللاو

 هلبن عقوع ىبارلا يري ثيحب ساغلاو ةلظلا ىناشكناو رولا روهظ تقو يف
 ءاور رجالل مظعا هنأ رد ملا اورغسا مالسبلا هيلع هلوقل ةثلثال اهالخ (اندتع)

 مترفيسا الكف ريفا ال... ىرب لا ةياورىفو نسمح ثيدحبلافو ىذمّبلإ

 ىلا انث ةمبْزخ نب دان ىواسطلا ىورو كروجال لاقوا رجالل مظعاوهف
 هللال وسر ٍناعحا معجاإم لاَ مهاربانع شعالا نع سدو نب يع ب

 ميم داتسا اذهو ردفلاب ري والا ىلع اوععجاام لثم *ىش ىلع ٍرسو هيلع هللا ىلص

 سو هيلع هللا ىلص هللا لوس هيلع مهةرافام فال ىلع مهعاتجا نكيالو
 هللا, لو سر تيأأراع هلوق وهو كلذيف رهاظ نيحتتكا| ىف دوعسسم نإ ثيدجو
 ادلاو ىرثملا ةولص نيتالصإلا اهناقملإلا ةالص 0 سو هيلع هللاىلص
 هديفباكرستلا دعب ناك هنا عم اهتاعيم لبق ذئموب ربقلا ىلصو هفاد زم ا عمج
 ىذلا اهتاقيم لبق 0 نا مذ رجلا عزب كي ل ل ىراذلا ذيل
 لبق لِسلا ظفل فو فوقؤلا تقو دنعل ذئءون سلغ هنال هيف ءادالا.داتعا
 مالس هيلع ناكة شاعت دحاماو سلغلا ريغ ناك داتعمانا دافاف ساغب اهتاعيم

 نعجرب م  نهطورع تاغفلتم ءاسن ةولصلا دعم دهشنف سالغب ب عصا ىلصا

 نال دحمسلا لخاد سلغ ىلع لوم<* سلغاا نم دحا نيذرعيام نهتوتي يلا

 نآلا دهاشن نحيوان راعتم اشد رع هقوس ناكو هيف تنكح اهتردح

 امئاو وصلا هنمص ىف سشتنا دقو دجصتملا لاذ ساغلا دوج و ناي هنا
 دوعسم نا لثم اصوصخ لاجرلا ةياور مجوز نم يا لجلا اذه بجو
 لاماكالراغسالا تقو ةءادبلا لضفالامث مهل ا آلان اه ةعاجلا ةولصوف

 لأ ةعوهفم ردشلاب راغسالا ناف راغسالا ملناو اساغ ةءادبلا لضفالا نيواسطلا

 [١ ءاد نا اضياراةسالادحو اولاقدوو ثيدحلا ظْئاوهو انهدوهسع هيفاهعاشبإ

 (ف)



 ْ 1 0 0 ىالا اهلك ةضنالاق 0 ندع 1

 ١ فوقولا تقول اعيسوت ماجا سنلغتلا اهيذ بحتسملا نق ةقل در
 ! ناغي الإ ملل 2 50 نا سلا خب 0 0 ْ .

 | رشا 0 3 1 انريما - نع 0 1 نا 0

 هللا لو سواك لاق نوال لسب 0 هملع 0 هللالو هر

 : ”ىفاسثلا هلوشنام اف االخ تلا قالطال سائلا مسح دالبلا عج ماع
 ا 0 ةعاجخ 0 ميد نجت

 سا اه رؤيا 00 5 0 اهئادادعب الل ذأ لفانلا
 رصعأا ىلصدتا هذ درب ثيدحو مالسل هيلع هنعدرواك ءامضسم ب سعثلاو ىلصيلب

 سصعلا ىلصي ناك مالسلا هيلعهنا نيصختلا ىقو هيقن ءاضرب ةعفن ع نيقلاو ْ
 لاقاك 0 فسول او ا نصرقلا ا ردا 0 سك 1 1

 ؛,لكنع 00 تقو ا قاكلاؤ اذكالفالاو تريغت دهوك نيعلا هف راح

 ىوردقو لبلق ريغتلا ىلا هنمو لاوزلا ىف ى ىوس نيلثم لالا ةر ةروريص 0

 نيتعكر اه: د ىلصي نا ةولصلاو رصعلاثاذا ن نيد لصفلاىف . ١

 4 ا تاياسس#“ م 0 42 0 تايا :

 كام لابما ذ ها ب راىلع اوما ضو 7 سا و م 4

 1 ةئمزالا ضب نذ يبهاذلك. و 00 1 « رمال

 هج بف تال مريم ل م اهتقو لوادع 3



 1 (| هت مرات را « 1 ةاماذكو ريخاتلا ىف ةنلابلأ نع ىهتلا لعتو الامن ةعقاو ىلغ

 ]| رض رمصعلا ةولص مودا م ىبتلام ىلصنانك يدخن عفار نع
 أ[| .لوهح سمثلا بيغتنا لبق اضن ا لكاتف معطي مث مدق رشع مسي روزا
 |١ قابلا دجو:نا زيغتلا لبق تيلصاذا نكي هنام نامزالا ضعيف عوقؤلا ىلع

 عم اهريغو رافسالا ىف نيخابطلا ةرهم ”/دلحاد نمو لما كلذ لثع نامزلا نم

 | ةشزالا لكف (برغل البخت ) اضيا بحسن (و ) كلذ دعتسمل سورا
 | ئنلا عم برغملا ىلصةانك حيدخ نب عفار ثيدح نمت نيصيصلا ىفامل منغلا مؤنلا
 | ذوادوبا ىورو هليث عقاوم رتهيل هناو اندحا قرستيف ممسو هيلع هللا ىلت
 | انزاغ نولاورا انيلع مدق لاق قصسانب د# هدئس ىو ههادبعم ١ داع نفخ

 || هذهان لاف بويا وبا هللا ماقف برغملارخ افزمصه ىلع ذئموي .ماعنب ةبقو
 لوكت [بسو هملع هللا لص هللا وسر تدعم أما لاق اناغش لاق هبقعاب ةؤالضلا
 |١ قطاو مولا تشب نأىلاب رغما اورخ“وب ملاع ةرطغلا ىلع لاقو اري قفا لازتال

 | للا لها هلبشن ف حدواو تأ مل هيض كلامزع لقنامو قيئوتلاوه قسا نبات

 [| ىروثلا لثم هةننغ ئورو ثيدحلا َنيِنمْؤملا ريماومت هيف ةبعشت لاقدقو فنك
 ١ || كرابملانباو ثراولادبعو ةيلعنب او عيرز نبا ديزي ودب ز نب داجسو سيرها نءاو
 | فلخ ةءارتلا با تكىف هقيئوتىف ىراخيلا لاطادقو نيغم نباو دجحا هلعجاو

 ةعم مطضاو هيذ مالكلانع عجراكل انناو ةاقثلا ىف نابح نبا هركذو ماحالا

 هةر قتعام جي ىدب ىح برغملا رخاهنا رع نبا نع ركذو ةيده هنلا ثتَ و

 برغملا ريخل ان هركم ةينقلا فو ملار وهظىلا اهريخ“ ان ههاركم ىضتع وهو

 قئثللا بغيملام هذع نسملا ةياوزىف هركبالو ةقتح ىبانع هتياورؤ ده دنغ

 أ رخاتلانوكي ورابغوحو لكالا ىلع نوكلاو رفسلاك رذعن مالا هركيدنا ححدالاو
 ||| ةهارك رابخالا هتضتقا ىذلاو ىهتنا الخ ةءاردلالي وطي ريخأتلا قو الملق

 ١ | بحهسملا ناكناو ةحابالا ىلعو هذ هنعتوكسم هلبقامو موجتلاروهظىلا ريخأتا
 | ىراذعنلا امل ( بصتسم ليالا ثلث ليقآمىلا ءاشعلا ) ةولص (ريخآتو ) ليقتلا
 "|| ثلئىلا قغشلا بي ةينانيباوق ةمعلانولصبا ناك !هتعهللا ىضر ةشيأع ثيدخ نع
 || ناالوللسو هيلعهللا ىصهللا لوسرلاقلاقةرب رهىبانع ىذه تلا ىورولوال الّالا
 1 نسحلاقو هعصنوا ليللا ثلث ىلا ءابشعلا اورخود نأ مهت صال ّىغا ىلع قشا

 [|| هنال ( حابعلبللا فصنيلا) ليللا ثلثدعيىا ( هدعبامىا)اهريخأت (و) مص
 | ها 1 ثيح نءو.!هو ركع نوكت ةعاجا ليلقت ىلإ ينشب هنوكثيح نع

 7 ت7



 أ ١ ن7 7

 0 عاق يملا نال كلذو ١ 0 مربمأ و

 1 تيعف افا الا دلالي ص 0

 ردم ةولص ذيل تاذ ميو 4 ا :ةالوو بزب هع هلل

 | قيال ةنيس ةلام سأز ىلعت اذ هذدهيكتليل | مكتيار ارا لاق عسالف

 | بقانملا ف قاسنلاو ةؤلصلا ف ىذمرتلا ىورو دسحا ضرالا رهط
 0 4 ”هليللا 0-5 ديو ىو ٍسودبلع ال هادو

 ةرخ) ظلال يا ينعي ةول ااا عال 0 هادم هللا لوس 0

 ( هيعبامىلا) اهربخأ:( و) و) سورعوا ةياور فو رفاسموا لصمٍئيلجر دخالالا ١ أ
 ةهاركلالبادزال ( رذعربغي ناكاذا هوركم رتل عولطلا) لبالا فص دم

 | .ليللا ف صن ىضمب هلبق ماطقن رعتلانال بدنلالياد هضراءيملا ةعاجب |ليلقتوه

  مجأتلا( اماو اهاو ) تاروطظ#لا حجب# تارو رمضلاف رذعب ناكاذااها 00 تبقبف
 .« موال لهرتوا هاسبتنالاف قثب هب الناك نا ) هنا لضفالا ناهبذ لصالاف اف (رتولا) ْ

 ىورامل ( لضفا .لمللا رخا ىلإ هريخاتف ابننا ق قثيناكن او )طاشتحالاب اذجا ١ ٠

 ||| رخآ نم مودبالثا فاح نم لاقمالسلاهبلع هئارب اجي د نم ىر الا ةشمهملا ا
 تفووشتل الاربخا ةولص فاق ليالا رخارتويلفهر أ مودي هنا عبط نمودلوارتويلف ليلا .

 2 0 5 بياع ميغا ) مو , مويلا ل ْ

 ل ناَخ ف 0 هدئع الا ردق ا ليمعتب
 حا 0 الثا طب تاق دا 0 تو د 00 0 و 2



 انا 0110 مهجر

 مانعلا ب واطم وهام هريغو زاوملا مدع لعشنف. ى وذالا ىنعملا انه ةهازكلاب
 ملام توشلا ٍىظلا ئهنل اذا مي رمخلا ة_هارك دارماو ىف رعلا ىنعملا داربناو
 : رهلا ىذتتب توشلا ىطقلاو مي رحتلاةهارك ىضنشن را لت قرسب
 يود ةلباقم ةيميزتنلاو بجاولا ل باقم مب ءرحلا ها رك و ض رفا لباعم مي رحلاو
 ' ناصقنل تناكنا ةولصلا مب رهغلا ةها ولا قنم ائهدراولا ىهنلاو

 ناصقتلاب الماك بجوام ىدأت مدا لم اكهسساهف ةوعلاتعتم تقولا ىف
 كلتنمتآقوا ثلث ىا ( ثلث ) لاق اذلف ةئاسالا عم ة_فعلا تدافا الاو
 تثاوغلاك ضرفلا ىف ةهاركلاف ( عوطتلاو ضركلا !هيق هركي ) ةمسألا
 ةودلث ةديه مك ةدئاغلا تا>اولا اذكو لماك انا سل اهي وحول نوصلا ممن

 "هلماكت بو اهثال رتولاو هيقترضح ةزانجو هوركمريغ تقوىف ةوالتب تبجو
 عقولا تاتصّند وه ىذلا ناصمتلاوهو ىوآلا ناصقناان ةصقان ىد'وتالف

 اننا ا ا اهات د لوخدل تقكولاب لدافلا يس ٌةدشل

 ري رخلا بوثلاىف ةؤاصلاك تارواجلا نم رخآ ”ىتبدسي وا هب وصغملاضرالاىف
 !تقولاباهلاصناك ءايشالا ذهب ةولضأا لاصتا ةدش مدعل ةوحلإ عنمال كلذ ناف

 ةيطرمشل اواديببسلا ثيح نمال ةرواجلا ثيح نم ةولصلاب هايشالا هذهلاصتانوكل

 رصعك محد هبقىداو صقان ببسي هريغوا ضرغلا بجو ولاما تقول فالحب
 ةزانْلا ترضحوا هوركملا تقولاىف ةدحصتلا هبا الثولاكو رارفصالادنع ةموي
 عيمجج تحساذلو بجواك كلذ ءادال ةهاركلاعم ابضيا هيف ناهحيامهناف هبف

 ,هيذ اهيف ع رشاذاف اهبف ع و رشلاب اهب وجونال ةهاركلاعم هيف لفاوتلا
 اهعضوم ةبوجاو ضوعن ائههو تبجواك اهادا هيف اهادا اذاق هصقان تمحو

 ةهارك وهور وك ذللا ( كلذو ) ىلاعت هللاءاشنا اهضعب ىتأيسو لوصالا

 رصعالا اهب ورغدتعو عملا عواطددع ) ناأكو تبان“ ع ؤطالاو ضرفلا .

 ثلث ىماعزب ةبقع ثيد> نم هريغو مسم ىور امل ( لاوزلا تو وهموي

 .ريقنوا نهيذ ىلصتنا اناهني ملسو هملع هللا ىلص هللا لودر ناكح ناماس
 مام موتي نيحو عفترت تح ةفزاب سعثلا علطت نيح انانوم نهيف
 هلو دارملاو برغتىت> بورغلل فرضت نيحو سعثلا ليمت تح ةريهظلا
 ناتكىف نيهاشنبا ةاورامل عاججالا هءدا رح ريغ نفدلا نال ةولصلا ربقنوا

 هبا نع ىلعنإ ىموم نع دعس نب ثيل نع بءصم نع ةجراش بي دح نم زئ انما
 دنع انانوم ىلع ىلدننا سو هيلع هللا ىبص هللا لوسران اهنلاق ماني هبقعنع

 كلن )
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 و تيماذاو اهقران تارا اه تونسا ها ا

 15 تاءاس سلا كل“ ىف

 د ب ةيلع 00 تر رب هس ا :

 ةداتق ىبانع دوادىبا نيسىفو ةعجللا مؤبالا سعشلا لوزن تح رابهتلافصت
 لاقو ةعجلاموبالا راهنلافصن ةواصلا هرك هنا سو هيلع هللا ىلص ىتتلا نع
 جنيبلا ىلع م مدقم مرحْملاو ىهنلا قالطا اهلو عجبا موبالا رجتت متهجنا
 3 ءاضقلا زاو> ىلع ىذا ثلا لالدتسان ع ناجي اذهب و ضراعتلادنع

 اهلصيلفاهيسنوا ٌةَولَص نعمان' نه مالا ادلع هاوشب تافوالا هذه ةكعلفتلا
 . اؤمامال فا ئدبع قبان اعوف رم معطع نب رييج ثيدح ؤ هباء قفتم اهركذا اذا

 رذىبا ثيدحب وراهذوا ليل نم ًءاسش ةعاس ةباىلصو ت تببلااذهب ىاطا دحا ا
 دهاجتنيب اهف عاطل لولعم هنا 16 قعد 0 ا :

 ا بوم دب ومس فاس رعس 0 ربت 1 0
 هم'رلب ىا ( اهدعل ةضورْم ةولسى ا( ضار رف اهيف ىضقواو

 "بسلا بيسلاب ىدأت ”الف لمأك د ببسإ تبحو اهناَنم هائمدق امل اهتص مد

 ةدح ا ةلا هم 3 0 نأ ىا م ل

 ل ليل هلم 7 را 0 هنا 1 0 ىنلا ا

 . نالءاضق اهترو ريصو اهتاوف ىلا ىد'ورال ني / عم رافكلا ةد

 . 2 ةدحجسو ءادا 2 د لباضقلا هيف /



 الو انذاعاضبا 0 1 0 هريفرخآ تقايودماواو 00

 قأيسو تبجواك ثيداو -ضقانلا ببسسلا/ تيجو اهنال رفئلافالخ اهتداعا مزاب
 ”تقوف ترضجاذا زان اماو ىلاعت هللاءاشناابس رةلهغلاو عورمشلاى هويظذ

 ببس اهروضح نالداعتالو ح<* كلذكف هيفاتهيلع ىلصف تاقؤالا هذهئم
 نكلو تيجواكهبتيداو تاصققنلا عم تبدوف صقان تقوقدعودقواهب وجو

 اهيلع ىلصيزا لضفالا ةدحملا ىلاقالما ةوالثلا ةدصتست اهريخا" لضفالا له
 اهروضحو عناملالااءاطم بولطءاهيف ليجعتلا نالرهاظ قرفلاو ىهتنا رخؤنالو

 تةولا ىف اهروضح قال هوركم تقوف اهلع ةولصلا نم مئام حابم قو ىف

 (نائةولااماو) اقلطم اهف بسال له ك1 نالةوالتلا ةدحمىالخ و هوركملا
 «ضرغلا ايف هركالو ) طقف ( عوطتلااميف هركي هناف) ةسمخلا ن نم نارجلالا

 ةزاسنلا ةولصوتناوغلا ئعي)لاق اقاوأ ضبا بجاولا لعشف اء مزاللاىنا

 نادعب ضراعب هب وجوىلعتب ملاموهو هنيعل بجو اامب نكل ( ةوالتلا ةدجحبو
 تابخاو تناكناو هركتاهتاف يفاوطلا تءكرو عورسشلاب مزاللا روذنلاك الغ ناك

 عوضومبيسرذنل نالفرذناابمرلملااماورهاظذ عورشلابمزاللا ام الفتلاهلضان ال

 ةدعبب لغتتلانال لفن تبسلاهنالةوالتلا ةدح* قال عورشلاكلفنلا.ما'ٍرملال

 رذ:لا بوجونال اذهؤ دبعلا مازتابال ىلاعتهللا باجابةبجاو نوكتفغورسشمريغ

 دبعلا نم تيشهناو باي الا ةعوضوالرذنلا: ةغيص وهو دنعا| ةهد نم يبس

 تبجواجافةوالتلاة دم فال بوجوال هناك عرستلا بجاص قجىلا عجري اهفف
 || باجيلبت كرلابوجوو هلعف لاملا عججزااك هلدف ةوالتاا تناك ناو عرمشلا باهحاب

 ولاة دعما وامها َق رق نال فا الا نامارم ربشلا ناجئاي

 وات مقيقلا ةدجهسأ] بوجو د لا فا يل 1 لاقي رغالب لئلا نم

 - فصولب فلكملانم السعف سبل كلذو ةوالبلابالو عاتسالابال عامسلاب
 ةولصلا تناكل هالولو هلعف اهئاخ عو رشلاو ٍفاوطلاو رذنلا فالح هيف

 عامسلا نود ةوالتلا ىلاتلا قجىف بؤحاولا ببسنا محملا نكل ىهتناالفن

 دعبام) نازوكذمل ١ ناتقولاىا (امهو )هنو -ب مصإلا 1 بوجولا مدع مزاالاو

 || هتتسالا) اهلكلفاؤتلا ثذولا انهى هركي هناف ( سعشلا عفترتنا ىلا ريشا عولط

 ( رجلا )



 موو 6 قف 0 000 0 3

 نيتمكر ىلصالارمصعلادعب مويىف ىننأي مسو هيلع هللا ىلص هللالوسر نأ او رمععلا دعب ناكر و 0 ةولص .لبق ب كر 0 معد

 ةيثثاءلأسدن] قاس ىبا نع مسمىفامو ناتاهانهو رهظلا ب 1

 ١ ٠ 57 هصياص خب نامت ع رعود اذهف لاصولا نعى ىمنيو هلساوبو

 | 0 7 0 00 اةيرع نروح نب

 . 1 .امهيلصتكن انغلب اهلا لقو ىصعلا دعب نيتعكرلا ن نع اهلسو اع 3 8 رأسا

 ا ظ ةيشلاع ىلع تلحدف مصدا 0 ناناسمت ع يهل فس هقيلع هللا ىلع دل لوتسوب 0

 ا تاامذ قاس ماىلآ قودرك مهتربخأف مهيلا تعحر 0 ةلسما لس كلامو اهت

 "ا امنهباضن هتيأرم امتع ىهذ ماسو هيلع هللا ىلص هللالو د دل

 : قولغشذ مهموك نم مالسالاب سب علا دعم سان ىتانا هنا لاقق 21 ا

 || ل 0-00- دنع تا و 3 م ركنا اضل 1

 | رمصعلا دعيامنهيلصيو تو هيلع هللا ىلص هللالوسر تاكا
 ا ايهالصف امههيسنوا امهنع لغشهيهنامت رصعلا لقا 1

 . (| لدي اذهف اهيلع مواد ىعي اهتيثا ةولص ىلصاخا ناكو امها مر
 : . عوطتلا نع لس هنا سنانع مسسىفام هديؤيو هصئاصخ ا 0

 1 .ثيدحا معمل كعلا دامو ىدالاب نربط رق ناك زا



020 
 ([] هيلالدتسالا لطيف اتاطماهدعب لفنلا ةهارك مالسلا هيلع دعب ررقنملانا ىلع مهنه
 قب نكل قاوطلا ىتمكرو ددملا ةرحك بيس هلىذلا لفنلا ةهارك مدع ىلع
 صيصخت نبا نذ اضنا ةئيعل بحاولا معن ىغو ةواصلانع درو ىهنلا لاميتا

 هبلوغشملاك تقولاةروريصل ضرغلا ق1 ةهاركلان انه هورك ذ ىذلاو لفتلا

 هتيعل بدو اهقو شئارفإ هلا قدي رهظنإف هقلثلا ع تاقوالا فاك تقولا ق ىلا

 ةزانخلا ةولص عب ارخا ن ع ”":أج مغ وهو ىنعلاب ماعلا صنلا صيصخت هنق
 داسفلا نمءاضفلا حار 1 ىقكي و ةعلطم ةولصب اسل امهئاب ةوذلتلا ةدحعسو

 ةثلثلاح اًموالا ل وروما تقولاىف ىنعل سل ىهنا!ناب علا

 نرذملا ةولص لبد ( سلا بورغ دعبامو ) لكشف ةهاركلا نم هجارخا اعاو
 بايحعسا عم هببسي( برغملا ريخاتل لب) تقولا ىف 3 وركم)هيذ عوطتلااضيا
 ,ىدب َي>نرغملا هريسخاتل ةبقر قتعا هنارع نان ع مدقتاه هدب ثوب و اهل يعل

 مع هنا ىراضلاىف اع اكس ٍبْرغلا لبق ناتتكر به يفاشلا لاقو من
 ١١" اهذذنأ ةهاركءاش نمل ةئااثلا ىف لاق برغملا لق اولص برغملالبق اولص لاق
 سأن ماقبرغملا ةواص|نذا اذا نذاوملا ناك سنانع نيب ىفامب و ةئس نانلا

 ناَىج نيتعكر نوعكر يق ىراوسلا نوردش ملسو ةياع للا ىلص ىلا ناككا نم

 اهياصينم ةرثكنمتيلص دق ةولصل انا ب سف ندسملا فخ ديل برغلا لجرلا
 برغم ا لية نيتعك رانعرغنب !لدسلأق سواط نعد وادىبا قاع هةضراعماب | وجلا و

 هدازامو هرصت َق ىرذنلاو دواد وبا ةبيلع تكس رصعلا دعب نيتعكر افق

 ضراعيال امهالص سو هيلع هللا ىلص ىنلانا نم نيصخح)ا ىفاه ىلع نابح نبا

 هذا ضاق نوكح لاع>ال امهيلصامل مالسلا هيلع هنا م ىلا هل راام

 هللا ىل_ص هللا لوسر نكدار له ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ءايسل اتلاس لاق

 |١ اعالص تااق ةلس ماربغال ناتف برغلا لبق نيتعكرلا ىلصي سو هيلع

 امهتيلصف رصعلا لق نيتمكرلا ثيسن لاف ٌةولصلا هذهام هتلاس ةرج ىدنع
 هتنسنم نيتدوهعمريغ امهنا ديشام هءاسن ةباععلا لا سواهلا وسوف نآلا

 10 ةمؤ نمنانو هلباد 5 5 ناكاذا د كوش قانلانم

)0 000 



 ْ ةيطالا وي نوءئع 0 0 م 1

 جرخاو ةئسلاَن م رخآ * 'ىس هقئي يمل اذا ان'دتع هديلقت لع ةحىبأ

 لا ادام ْنا ىلع ةولصالف ريثما ىلع ماغالاا دعقاذ ١ لاق ةورع

 . ماهالاو تصنا ةعججاموي كبحاصل تلق اذا لاق مالسلا هيلع هنو
 ٠ دنع و ةئسلا ة 0 0 كيش 111111 0 ١

 ايفو - 0 بط 5 ملا 0

 1 1 ثيدح نم ينطق رادلا 01 ةنسلأ ىف تيك هن 1

 ' هللالوسرو دهسملا لجر لخدلاق سنان ع ةدات5 نعديبأ نع رم |نثدد
 | ناطدكر عكرافّ مسو هيلع هللا ىلص ىبنلا هللاَمْه بطخت ميسو هيلع

 . مهوو ىدنعلا دحتنب دبع 07-550 م ةبطخلانع
 1 َث 1 1 3 0 هبا

 / ةرطلان نع 0 ع 5 هبغناف اهلبام شراع

 ٍْ اهب كال 00 اعل سرا نعل اقام لعحااذاو

 ١ مو هيلع 0 0 نال تيسف شو و: ناكمأ م.

 7 قال هئالونشر 6 0 نود را |
 0 0 اه هوذا دما هيلدتسااع لد



 | ةماقالاؤنخالا در جك .ركالف ةعجلاريغىفاماو امهريغو ةصالحللاو ناغىضاقىف

 اذكو ىلاعت هللاءاشزا قأيسو قالمحلا نم هيفامىلع دهشتااو ا ةيئاثلا ةمكرلا
 ||| ىجورسسلا هركذ ىلوالا ةمكرلا ف عوكرلا لبق هكردن هنا ممعاذا سلا ةيقب هركيال

 ١ ىوبتشلا ىف مامالا ناكنا قيصلا دسملا ف ىلصت لد ل احب ريغ نم فصلا

 [١ ولنا ايلاف نكعالف ماحدزاو عامجا موي هنال ةعيلا ةماّالا دنع ةهاركلا ىف
 ! ٌ عورش دعي اهريغو ردقل|ةئس ةولص نم انركذاه ىلءدربالو بفىدطلا ةطااخت نم

 | هللالو سرنا ةنيحبنب هللادسبع ثيدح نم ىراخملا هاورام ضرغلا ىف مامالا
 "|| ةولصلا تعفا دقو نيتكر ىلصت دزالا نم الجر يآر ملسو هيلع هللا ىلص
 | جدلا مالسلا هيلع هللاقف سانلا هب ثالإسو هيلع هللا ىلصوهللالوسر رسمنا الك

 شوف لئاحالب دجسلا يف اهالض لجرلا نالاما كلذنال اعب راه لاعب را
 جدلا هلوعب هيلع ركنااذلو ضرفلا ىلص هنا نظ مالسلاهبلص هنالوا نيلصملا ىلع
 ناكمىف ةضيرغاب اهانا هلصو هرك لبقو اميرا مدلا لصتا ىا خلا اعبرا

 ةولصلا تعقا اذا مالسلا هيلع هاوقاماو ”ىش امهن» لصفبنا نود دحاو
 ىنايلع ةلس نب داج-و ديزد داجو هييعي ا هقفوادقذ هضورغللالا ةواصإللف

 لجد هنا دوعسم نانع هريغو قىو [يطلا يور دقو هوع هللا ىضر ره

 كلُذو ةناوطساىلا دج لا ىف رسقلا تيكر ىلصف ةالصلا تعقا دوو دصتملا
 سابع ناو ءادردلاىناو باطخلا نب رع نع هلام ىورو ىموم ينأو ةقيدح ريتك

 جرخ لاق بهكنبا د# نعو ىواعطلا نع يراذغلا ح رشف لاطإ نبا هركذ
 دج لا لخ دينا ليق نيتعكر عكرف جدلا ةولص تهقاف هني نم رغن | هللادبع

 ىواسطلارفجوبا ظفاملاركذ ةولصل ادهاقاب هع عم كلذو. سانلا عم لصف لخ دمت

 لبق عوطتاا ةولص ىف( عرش )دق ناك(ناف) ىتتشلاو قو رمسمو نسل ان ع هلثمو
 تناكنا نيتعكر ان لب ( اهعطتبال)مامالا(ج رخمن ) ةيطخملل مامالا حو ردن

 ]| ديهشلا نيدلاءاسحرابتشاوهو ميملاوه ىتانيغرملا لاق امب را اهم ليقو
 | خررفي نا ةولصاا يف ناك نا ىتذ مامالا جرخاذادمم ظفل ثاجقاولا ىف لاقو

 5-5 « اه )



 : كام دهتتتلاو 0 ةدجاو ةولض 4 2 ظ

 01 هنأ 0 0 هيام را را 1

 77 مافالا جرخم 0 هس 3 لا 0 اذا

 00 ةدجل رع يا 0 1 8 نيتك 0 سا ّىل

 ركاب و ناح ىضاق لاق ىعتنا لكلا هج ولا ىلد ءاد

 .اع؟ليق ةي) ماشأا فانتخاو مع < ةدعسلاب لاق

 دعي لولاَذهاو هبشا اذهو مل_سب وةدعق |ىلا دوعي ليقو : ع / 1

 رئزو قش لوق نءازارن>ا ةدعتلا ىلا دوعل ةلاكلا هن دعو

 ا 0 ولص تتقز م هج 1 لوقأ يل

 لماذا مانغا ذكف امش م 0 ل ةأدتيما ل 2 هل 2 8 ل
 لكف عب نأ يقي ةلا فسوي ىبا نع ىو راه نب ,ابق ىلعف نينكرلا 1

 دهشو ح وأ ارا لطارق اعيرا اضبا انههىضَتي اعيرا 10

 نبادجت ركب وبا مامالا حشلا ناكو نينعكر ىلي لسقو ”ىش همزابال لد
 وع ا اما اهعطق لاح 7 م ٠ اعبي ميرا

 1 0 ماب 0 قمل
 ىب أ ثيدحزم 5 جاف أ ىوازال 0 هيلع لوم اهدعب قيلا اةسفو
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 كك رخناك السلا ةيلع هنا نم هشع 0 نمرثكاب كر نمزكاب رتيغلا ع ولطدعي
 ةبططادعب ه ركيال ليقو ةحاياللاناب نم: هلعقل اهالواذا ةهاركلا ىلعل دن هلعف

 'ةيطخدتع (وفوسكلا ةسطخدنع) عوظتلا هركباذك (و)اضنا صلاوؤ
 مهنا لصاخلاو ب بطلنا راسك ت تاصنالاو عانمجنالاب لالخالل ( ءاقستسالا )

 تثاوفلا اهيف ز وحال ةللئاهتم ريشعاتما ةهاركلا تافوانا ىواتغلا ىت اوركذ
 ةدهمو تئاوفلا انهفووخحت ةعسو ان#) ورغو اوم ساو سءشلا ع ولطدنع ا

 ليقرتلاع ولط دعب ةهاركلا عم اهادعامو ةهاركالب ةزانملا ةولضو ةوالتلا

 بورغدعبو ريغتلا لبقرصعلا ةولض دعب و عولطلا لبق هضرق دعب و ةضرو
 ةعجللا موي ةماقالا دعو ةعجبا موب ةيطخلا دعو برغملا ةولص لبق نيمشلا
 ءاكستسالا دنع فقوسكلا ةيطخ دنع و نيديعلا ةيطخ دنع و

 ةواص لبقو بط * نا لك ةيطخملا ماهالا حجورخ لع مهيلع كرهتس ن :كلو

 ىتشاذكو ححدال اوهام ىلع ىلصلاىف ديعلا ةواص دعباذكو ّصملا هر < داي ديعلا

 تاقوا نوكت اذه ىلعذ بطحلاا ناسك تال جحا بطخدنئعاضدا هركمنا

 ( ىف عرشواو )رمشع ةينامئاهعمو ىلوألا ةئلثلا ىوس رمشع ةسجخ ةهاركلا
 ريغ تقوى: (اهيذشبمن اهعطش نا لضفالافثلا تاقوالاف ع وطنلا )ةولص

 نال لمعال الاطبا اذهسلو لامكلاىلا ناصقنااو ةهاركلا نع اصل هوركم
 ناف ةعامجبا تعا ملا درفنم ضرغلا ىف عرش نكالاطبا نوكيل لاوالل عطقلا
 هديدجعل رصتملامدهكناكو ةعاجلا ةليضفزارحال ىدتقب و عطش نا لضفالا
 بجاولاى ممااَهفلا (ءاسادعف) عفش ملي (عطقب ول)اذه عمن 5ل(و)كلذو<و

 ءاضق هلع سبأ ىا( ماع *ىشا ىثال)اذه حاو) رهالاببجاولا كرا: كاما روكي ولاثتمالا
 ١ [| دعبىا (نينقولا ىف ةلفانلا ف عرشواو) هياعتسب واه امم ىتادقهنال ةولصل اكلت

 | (ءاضقلا همتاه دفا مت) اهريغتىلارسصعلا ةواصدعب و سعشلاعولط ىلا رجلا عولط
 ١" || عورمشلابناكاذا هنال هلبق م ىلوالا قب .رطلانمهفدقذا رك ذلاياذهدارق |ىق د ”افالو

 ' || اهفف اهعطقاذا ءاضآلاب هرما دق اهيف ةهاركلا ةدش عم ةثلثلا تاقوالا ف
 اهيضَش مثلوقذا مو 1 حرصي نادارالاغبناالا مهللا ىلوألا ب رطلاباهاوس
 ”ىدتلا عطقلا لجال كانه ءاضةاانا مهوب الئلوا ايابصتسا ءاضقلا لع
 ح نكلهدصقرغب تدسفاذأ بحال هناو اهعطش نا لضفال هلوق نم موهفملا

 . اهنق عرشاذا هنا ىف ءاوس اهريغو ةثلثلا تاقوالا لب نيتقواا صيصختل هجوال
 قأبامىلع ناش نزلا وحقل و ةجيوب حسو ا هدفا ارد لفت
 مم 5 نوهيس ” قو ىف ىف الفا هدا ا محتشا واو) ا واو ) ىلاعت ىلاعت هللاءاشنا لفاوتلا لصف ىف

 7 اهدسفا ) ل

ْ 



 0 ةئيعل - ىالغ نيتقولا ف اهلعف

 ة«ايطلادإ كن 5 دام ةهإ اركلا 41 2

 8 0 0 7 ىلإ ىلص د ا ردقلا ةئس م

 نانمىدهازلا لسا هيقفلا نع لقئامدر اذ_هب و نيتقواا ىف عورمشا : ١

 امهعطقي مامهيف عرسشب هنا مامالا كردي ال نار لإ قعكر .ىتصنا ىثخح ن 20 :

 اهنان ةدر ىنحرسلا ماهالاناف ٌةواصلا دعب ءاضتلانأ نكتيف ءاضقلا بف

 دعب ىدو الر وذنملانا ده صنو رذنلاب تا ىوقا سل عورمشلاب تح

 ناكتاوذ ز وجي الف داسفالا دصقب ةدابعلا ىف'عورمش هناب و عواطلا لبق رجفن

 ليمكتلا ةملصم لجالالا ىهتما.اصق لمعلا لاطباناف ىرخا ةرم ءادالا هتنث
 ةنسلا فعرسشينأ نسحالانا غياشلا ضعب نع طبحملا ىف رك ذامو انه 1 :
  اعراشريصنو ةئسلانم ةرييكتلا هدلهب جرد نه ةضن رفلل ىرخا ريكي اهلريكب و 7 1

 اًضيا ديفم ريغ لغىلا لغ نم ازواحم ريصي لب ادم ريصبالو ة ةضد رغلا ىف ىف

 رعشل | دعي عوورشلاب ملام ءا ءاضق ةهار 1 نكل ادم ريصنال هنا ملسناو هن

 لاح لك ىلعو سمثنلا عافت را دعب ءاضتلا لجال كالذ لعفب نا الا مك ةرردم
 . كنعي (اهيكَس ليقز ) فيلكتلا' اذه ىف ةدئاقالف تتساك ةعيسلالا تا ريغ

 . 'عرشولو)ريتعبالف هغبب زت دقو دهازلا ليهعسا لوق ىلا ةزاش اهناكو

 ”(مافمت علا علط ) اهنم ( نيتمكر ىلصالف رجقلا عولط لبق تاع
 نيتعكر انيتاه ام نوح )سينا ريغنم (ننلر لسضر ١ 1 ىلصو

 .امهلوقىا (وهو ) دمخو فويل دنعىا ( !بمهدنع ريقلا مكر نع
 ىداوت ا هأنب ةباورا رهاظىهو ) ةقن> ىف ان نع نيتباورلا ى <! ّْ

 ىوزو ميلا وهو هتسس اهنوك نييعت ىلا جايتحا ريغنم ةولصلا ةين قلطمب ||
 ْ اوبال اة 2 ةئ ماك ع 0 4
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 _عيمكااوه ل 5 ةيدناو رسفلا ةتننا ةقرنح ىبانع قاتيغرملا اهرك قف لا |
 ؟نيتكر ىلصواو ةريخذلا ق زك ذو ىف رك ذو ) ظرمشي سبا نييعنلاناوءب ونة اهنائا |
 000 ىا ( نيبتدق و رجقلا غلطيمل) ناسشلا ىا ( هنا نظم نظىلع ا

 ”قهكر نع)ناتعكرلا كلت (ة نتن رخآتملا دنمف )رمل (علط) دق ناك ناشلا ا[!

 رس ةباور انااا لكلان ع ةياورلا رهاظوه مدنعتاك اضن اذهنو ( رعفلا ا

 8 طر تاورجا عولط نيتكرا كل 3 داعم 4 0 مدقلو |

 ها دنع 0 < تناكام دوو ) ةولصلاح ايت 5 را ردك مقرا ١

 ىلصي ناك ماللاا هيلع هنآ ىورامل لصالا ىف روك ذملاوه هرك ْذ ىذلأ اذهو |!
 اا عدس رولا طءس لاق ني#ثروا حشر ردق سهلا مفتر نيد ديعلا ١

 سعشلا ضرقىلا رظنلا ىلء ردي ناسنالا مادام لذا نب دهم ركب دلالات |
 وبا هيققلا لاق و حابث هلا رظنلا نع :عاذاف ةولصلا حابتال عواطلا ىف ىمف ١

 . معن سع“ ا لا ىف تسط عمو ىردركفلا ر مح

 تعاط دَمذ ةطسو ىف تمقواذاف ةواصلا لحال عولطلاى ىهذ هناظخىف |[

 صقار ملنأف رظنب و هردص لد هنأ ىلاب لود مزراوخ ةمالع ناكو لف |
 لكب و هب راقتح لاوقالا هذهلكو بورغلا دنع هيلكس و حابتو عولطلا متدعف |

 وهو ىزانيلا هلقن ريخالا لوقلاو اهقارشاو سعتلا ضاضبنا لضم اهم |
 ةواصءانثاىفىا ( لالخىف ) ىلا و(سعشلا تفلطواو )اهطبضأو اهرمسنا |

 لماكلا بنسدلاب بجوام ىلع ناصقنلا ضورعل ( رسشلا ةواص دسفت رعتفلا) |
 ضورعل ( بقتال رصعلا ) ةولص (لالخىف )وهو ( سعشلا تبرغولو ) |
 وع تقولانا لوصالا ىف رك دال كلذو صقاثلا بعسلاب بدحواف ىلع لاقكلا |
 زاد مدعىلا ىدتو هنال انيس هلك نوكيتا نكمالو ةواصلا بوجول نيتتلا |
 مزاف ع رسشاا الخ وهو هدسبالا ةولصلا زوجنالزا مزلنف هفانت لبق ءادالا |

 هب لضتاناف هبل ىلوالاوه لوالا ءزيجاق حو ببسلا وع هتم هرج نوكيذا |
 هب لضتا ءرج ىاف مثومث هييلبامىلا تلقتئاالاوذ بسلا هلت ررقت ماتلا عورمشلا |

 رخاىلا اذكه ةيسسلا هت ررقت داسفلا هيلع أرطيم ىذلاى ا ماتا خورمشلا |

 ةرورمضل !لاوزل تقولا عيج ىلا بؤجواا قاضي لصت لو تقولا ع يرش ناقتقولا
 " ]| لاصتابت ناك اهثال ءازحالا ضعي ةيواوامدعاو عبججاا ىلا فضي مل اهلعبال ىلا

 ١ [| ةللصتا ىذلا ءزجلاف اذه لعاذا اهنم ”ىثد عورشلا لصترملو عورمشلا

 6 عوربشلا )



 'اعقب سمشلا ع
 م 1 كلا 7

 | 1 لش فلل 0 هل عراب 0 لا تيسلاب
 لأ هنوكل هنألا كلذ نكمالام ه-ةحىف رفتغادقف ةع: : ملا وهو

 لقناناهق ةونعجراخ صقانلا تقول ١ناف ريق قالغ تقوأا ء 1

 ا 5 0 0 ىلا 0 1 - ةعون م ير

 0 / برقتؤل قبل لاو 86 00 نوعا ءاردادتف سمشلا 1

 ١ ا هذه ةولصلا نع ىهتلا ثيدح .هضراعدق اناقأ ريصعاا| كك ردادف

 ظ مان 7 0 ائمح 1 هملع ا 4 ا ١ ا |

 || يي م قلاع 0 1( ةنئا] نب

 . .[| يلاعت هللالضر لينا تعرمشاهلا تادابعلاو هل عرشاها تادابعلاو
 | سيل ىلاعت هلللءغلا نوك دصق تادابعلا ف ةيئاف هلاهصالخابالا كلذ

 | تيذاحالاو تابالاو نيدلاهل نيصلةعتا اوديعيلالا' اوما هود
 ١ ناك داود( الذنتم نك اذا قسما ) لوا انج معاذ ا

  طريلشيالو ( ةولصلا دن قلطم هيفكي ) اهريغوا ةدكو

 . كوادلاف )نكل 59(و) كاذريغو ا جوارتوا الثم رجلا ةئس هنا ء

 ( هنا ممصالا ( هنا يصالا اولاق ) مهناف (نيمدقتلا ) خباشلا ( طع ) :بللخلا

 ١ ىواتف روك ذملاو اهتديت نمدنال لب ( هينا قلطميز
 0 ابن لي ص غلاع هن نتنلا فون عوازل ف اكل

 ا بديح مش ما فاتخا 0 ةولص ِ
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 | هيلط هللا ىلص ىلا ةعباتم ىوش وا ةتسلا ىؤتنتاب كفو ةدهعلا نع حج ورشلل

 34 أ قوثونال اهنا رِسْملا ةنسىف ةشينحىبانع نسحلا ىورو ةب وةكملا فاك سو
 هللا ىلص ىنلل اعباتم ءواصلا ىونوا ةئيسأا ىوناذا ىدأتتامتاو عوطتلا د
 نع وا ةب وتكملا ىلصينم اندتم عوازتلا ىلصاذا اذه ىلعو لبو هيلع

 ,فالملا لعجدةذ ىهننا زوجالدنا عيدا ا اوغلتخا يوارنلا ريغ ةهلفان ىلصي

 ىداتتناسلا , راسو حيوارتلا نا نورخأتلا رك ذو )ادحاو حيوا ولا ىفو نئسلا ىف

 نيدلا لاك مجشلالاق همبان نمو ةيادهلا بجاص رابتخا وهو ( ةمنلا قلطع
 [هيلع انظاؤم هلذاتلا نوك ةياسلا عم نا هبق هحاولا قيقا و مامهلا كب

 مق وا اذاق اهلبقو ةنيعملا ةضي رفلا دعب إس و هيلع هللا ىل_ض ىلا نم

 ةنس ىعسملا لفنلا لعق هنا هيلع قدص للا كلذ ىف ةلفانلا ىلصملا

 هيلع هلعذ ىذلا هج ولا ىلع لعفلا سنن لص ةئسلا سفت نا لصاحلاو
 "[|| ةنسلا ىوني نكيمل مالسلا هيلع هناف تععمام ىلع لعفب ناك امناوهو.مالسلا
 ةيعست هجواا كلذ ىلع هلعذ دعب تنث ةنسلا فصونا ملعذ .ىلاءثدلل ةؤاصلا لب
 اذهو ىهتتا ةينىلع هلو صح فقوتب فصو هناال صوصخلا هلعثل انم
 دبع نمأم مالسلاه بلع هلوقك هلو دحاثلا ةئسااى اذكو هلعفب ةتاثلا ةنسلا ىف

 هللا يالادضي رغلا ريغنم ةعكر ةرمشع قنث موب لكىف ىلاعتهلل ىلصب لسم
 ةولصلا لعذ قاطم ىلع دعولا بتر هنو ثيداحالان ٠ هوحنو نجلا ىف ان

 رذعلا نيب و اهلحف ثيح مالسلا هيلع هلعشب ةحانثما اهناف عيوارتلا اذهىلعو

 مايقذا هبنذنم مدقنام هلرذغ اباسنحاو اناا ناضمر ماقنم هلوشب وأ اهكرتف
 ةواصلا ن وكت نا نكءالو هلا ىف ةواضلا قاطع لصاح ناضمر
 | ءاضقوا ءادا باو واض رف نء رخآ ”ىشا نيعتتناالا هلاهايق تسل ياو
 جيواتتلا ىا ١ ىا ( هنا مص الاو ) نيمدسقتااو نا ىضاقل اعبت صملا لاق مل
 ١ ةين(ق طايتحالاو) نيفرطلانم ليلدلا اثيب دق نحو ( دينلا قلطم ا (

 كلذىفّدنسلا ىهاهناف(تقولاةنس) ىوني .(وازاهسفن(عوازلا ىوتبتا ميوازلا]
 كشالواولاُم اذكه قالخلا نم اجراخ نوكيل ( ليال مامق ) ىو ( وأ ) تقولا
 ناف ةولصلا قلطم هي اهتيدأتك هتيذب اهتءدأتف حي وارتلا نم معا ليللا مايق نا

 جرخنالو ةش قالحلا ن٠ ٠ جرم هنو هنوكف لئالامانقالا سل ليللاىف !هقلطم

 1 ,فالخلا نم جورذلا طا_تحالا (و 20 نع ولحال ةولصلا يقلطاي اة ةيش

 لا ةئسلا )

| 
 ا
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 (دجلا ١ ) ةولص 9 ( ةولسق(وا را ةولصق ( ىونولو كوولو 5 ١)
 (ديعلاةواصوةعججلا ) ةؤاص وب اذك ( و) اهني و ( رتولا) ةولمص (ىونب ) هناف |, ا 1

 تابجاولاو ضنارفلا عيججاذكو ةؤلصااة ين قلطم كالو َنيبعتلا اهيفاط رشا

 لفنلاو هريغو لفنلا لع ةواصلا قاطمنال عورسشلاب مزلام ءاضوو روذنما نم

 هريغىلا لفألا نع هقرسد نهد. الؤ هريغ ا_هيذ مدل حا تاقوالا ىف عوزمشم ١

 نيبعتلادال | هْنم ةمدلا عارشب نةسالو صعب ءلا نيعتالف ع وتم ددعتم ريغلا كلذ 3

 كحدلاو ىلع هلف ةواصلا ىو ةزانجلاةوالص ىف ىو 2 هاذعام ناحل ماتا أ ا 5

 ( ةين هيفكرال درفنملا ضرغفملاو ) تاواصلانم اهريغنع ريت اذهب ذا ( ثيل |
 (لشوملاه) زوجالف ةفلتو هوقحم ةرشك ادارفا لوس هياال (ضرقلا ) قاطع 0

 " نيب كلذىف قرذالو هريغنع هيف عرمشام نريغتل الثم ( رصعلاوا ىهظلا ) ةيئىفا ّْ
 َتقولا ضرف ىون ناف ) قاغثا ديقلاف ىدتئملاو ماهالا نم هريشغو درغتلا ||

 هيلع ناكولو كلذ ( هأزجا جرخدق )تقولانكيملو هريغوا رهظدنا ( نيعيلو
 ضرفىونولهناف ( ةءباق الا ) ةرعسلاهذهىف هتقولا مازتال هدباقلا نالدتباف
 ةعتطجاب رمادق نكلو ةعجلتاال رهطااان دنع تقولا ضرفنال ةءلبا عدفال تةولا
 رفال اذالخ ان'دنع ثحح ةعجلا هتوفتنالبق رهظاا ىلصولاذلو رهظاا طاقسال
 ىلاءتهللاءاشن ا هرك ذن اهىلع اهيلع راصتقالا هيلعمرحناو هثلثلا همالاو

 اهنيعل كلذو زاج ةعتملا تقولا ضرف هد_نع تاكوا ناخ ضاق ىواتفىفو |
 جايشحالا مديعل اعاجا )( تاعكرلا دادعاة سن ط طراش راسا الو ( هدامدع|ىلا انظن ذئليجلا

 ا ( عوطتلاو ضرغفلا ىوثوأو 2 ةو_اصلا نييوك [يعام ددعألا نوكل اهيلا :

 ضرفاا ةوقل ( فسو ىبا دئع ضرغلانع) ةنلا كلح هالصاع(نآع)
507 1 

 نعالو هدئع ضرقلا 0 زوال تبيح ) نمل امالخ) فيعضلا هجازيالف /

 نكمال ةدحاولا ةو_لصلانال هنالض مدنالؤ هيلكلاب هتينلطبتلب عوطتاا
 ةوالصلا لصا لطيف هايعلا مدعأ [ههدحانأل و اههيفائتا نيفصولاب فص: نإ

 .( عوطتلا ةينىلءىلصف عوات اسهنانظمث ) اهاونىا ( دب وتكمل ختقاولو)

 ىتلا ( هب وكلا كل: ىىه) هتالصىا (ىهذ ) هتالص نع ( غرف قت راعحصم
 : اياؤصتسا ءاقيلاىال ءادتبالا ىف طرتشتاعا ةئااناىلع ءاناذهو اهلان وان عرش |

 ضرقلا ىوني ريك مث عوطتلا ىونب ريكواو ) نم وهو كلذىف جرا موزلل ||
 | اهليديت مضا لامفالا نمذيناانال عوطالا ةين لطبتو (ضرفلا اعراش ريصإ ||
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 (؟مم )

 | ىونلاتنراماذا اهنحص هلجاسو ةدر# كوزتلا ف اهليدت صناع اهتنراق اذا
 | رينو رالا جس ”ىشاهمدعتي لوا رياتموإ لدا اهمدقت ءاوس اكرثوا المف
 د ىلصواو ) هلعاف ميتا ةملعتملا عورشلا ميجج ةياعىنت دبل صا اذه ىهو لئامملا

 ظ ديف متقاي قلعتم ( ةريبكت عوطتلاوارمصعلا ) ا وان ( مذا مئارهشلا نم ةعكر
 أ لصالا ىلعءانب عوطتلاوا رمصعلا نم هلاب وان( ربك16ةدعو رش حو رهظلا ضقت

 ]| ىوثي ريكمت ) تناك دب وتكمىا ( هب وتكملاو عرشاذا اذكحجو ) روكذملا
 || هعوربت حدنو ةيونكلل ايضق انريصي تناك :ةلذانىا ( ةلفاتلاو عورمشلا
 | عرش نم (نآكوا ) ) صاخنإدعب ماعلا رك ذنماذهو روكذاا لصالا :هلفانلا ق

 ّْ ظ (زريك اوك اعراش ريصي ( هنا ( مامالاب ءاداقالا ىوتت ركف اد رفنع ) ب وتكملاق

 | انركؤال اذرفنع ةولَصلا نم ةيف ناك املا ضفار ءادتقالاب ةؤلصلانم هلاب وان
 ١ اهيفال ايكح ىارفنالا عم فو ءاذئقالاب ةولصلا نال كلذو لبضالا نم
 | رهظا] نم هعكر ىلصزاو ) ةجرد نب رشعو عبس ةداتلاو هيعباتملا ما يلام

 || هلاررقع نوكيق هيفوهام نيع ىونهنال انركذامل ( ئهىهف رهظلا ىوتي ربك مث
 ا | ةيكرا كلت تلطب رههظل ا ىلص نابي ون هناسلي لاقاذا اما هِداقب ىوتاذا اذهو

 | ايهئالطب مدعل ( ةعكراكلتب ) ىتكيىا ( ىنرتح و ) ةصالخلا "ذك
 | (كالذدعب ) ىرخا ( اعب را ىلصو اهت*ناكولهنا تح ) رهظلاق اب اهياعل متي و
 ((ةعزارا)ةعكرلا (سأر ىلع دعب لو تضتتن ادق ىلوألا) ةغكرلا(ن ا نط ىلع )ريبكتتلا
 | ةدعملاو هواضرؤ هكرتل هتالص ( تدسف ) ركتلا دعب ثلاث ئه ىلا هناليص نم

 | ةيض 7 هاكر ةسماخلاة كرال هدوعب هكرادت هنكعال ثيحي ةريخالا

 ْ 00 ( هدنع نيتك 5 10000 تم المتسما رص أ ىرخا ةعكر هكر مضي نأ نا

 | ىون نان اهتقو لخادم ىرب ىرخالاو اهتقو لد امهادحا اجم ( نيعب 2 نع وكم

 | اي( ىا) ةبنلاوا ( ىهف ) ام هرصغو مقبلا اذه رهظ رههظا|تقوف

 | اهتقو لخد. ا تلاال ةوكذملا ةروصلا فرهظااك(اهتفو لخد) ىتلا ةبوتكملل
 0 ابييهعجزرا(امهنم ىلوآلل ) هناا ىا( ىهف)اعم ( نيتن :نيتكاف ىونولو ىونولو )اهدازتال

 | رهظلا هتنةناباعم (ةبتدوو ةماق ىوتولو ) بيترت بحاص نكي ملناو قبسلاب
 | نآك اذا ( ةتاغلل ) ةشلاىا ( ىهذ )اعم رصعلاو رهظلا رمصعلا تقو ف ىونف
 هنا ريبكلا عماجلا ف ركذو تما نع ةضالللا ىف هرك ذ اذك ةءس تقولاىف
 تآآلا 0 ا اذا و امراتخا صملاو ام» ةدحاو ىف ا ريصيال



 ل اذه 3 ومحل ةقوال هللا نوف )2 ةذقولا تق ةوررلاو قف نوكت أ

 أن ىلع ريبكلا عئاجلا ىفام لمتنا نكي اذهع ىلكف كن امر لضادم للعلا نوك |
 ايغدس تقولا ىف ناك اذا اهف قاتناتا لا اذه نكل بين رت بخاض نكيملاذا |

 اذااعا نال ط تفاتْضراعتف باثزتاأ 90 4س :واا ىلَع هت علل معو الذنب هناا ١

 هلت او قاطم مقالا باَوَح نأ 0 هج و قولا نا تقول قاض |

 انوش ارك 1 ثيح ىتنأاىفام دناوت م نيتنناق ىوناذا اه ىهو ةساسلا |

 هنءادتقالا ةفتىف ( مامالاجاتحمالو) صلا هراتخا اذلف ىلوالل ةدنلا ناافالخ 1
 (قدال الا ) ٌروحم هب ىدتفأف ذارفنالا ةيىلع غرشوا ند ( دم ندع( ا(ةنامالا نك |

 نلوأ نمل افاعانوك ناوث لامزو ال هن هاد ةاناف هن (ءاسنلا) ءادتازاوج | ٠

 لاجزرلا ىلف ا سايق نادت ذأ ةدكا نوتفاها هِي م طرشالرذز دنعو اموَع هما أ

 وهو ةأذاحلا بيسي عامالا ةواصداسف اهئقددوبنا لغح ةآ ركانان قرغلا املو |

 6آدنفالا ىونيف ىدنلااماو) لجرلا ىنالُح هماثلا ٌنودب هزلي الف هيلعررض
 ضرغلا نيت ئا (نيسيعتلاو ضرغلاةن) ءادتقالا ةفصو ( هيفكالوؤاضبا ١
 و هريَغ نا ةئيدمو اغوطت نأ ةعاطم ةولصلا هين نيتنىلا تدك ىف جات ليا ا

 ىذا ةولَص داسف مامالا ةوابص دآسق نم مري هنال كلذو مامالا ةعباتملا |

 هب زجي ةواصلا نيب ملو مامألاب ءادتقالا ىونناو) ةيتلابؤهو هما'يلان ءديالف |
 زوحال ناح ىضاق َىَواَتُف فو ةولصلا نييعتنعءادتقالا ةين وهو لعقلا( كلذ |
 ىهتناز وع مهضغب لاقو لفتلا ىف نوكي ضرفلا ف نوكيا مامالاب ءادتقالاال 1 ١

 مكحلا اذك (و ) ران اوهزاوجلا مدعو مهضعب لو صال هرانخااهنا ربهظ رهظف |

 ا صلاوراتخاو زو مهضعب لاق ( مامالا عم ىلصانا تب ون لاق اذأ اذآ) أ

 ةولص) ىلصينا ( ىوت ناو ) ليلدلان مناخ ىضاق ركذاملز اوما مدعّراتخما | |
 لاقَنَه مهنمو ةتفك ىقءادنوالا هنن ةيطرشلا هي: هال هيءادتقالاوني مل ,للومامالا | أ

 ئواسع :هلاىفاذك ماىالاهواض ىف هعورش عا هكعت 0 ماعالارببكت رظتنا اذا

 مع رعد اا دنع ءا د ةالاة هرمضف ناريغن م طوو را ظننالا هنمدجوول عي

 مامالا ة واصف | عورمفلا ىوننا 9 )نس>وهوةشلاماقم ةاظت الاطر لل 1

 حصالاو 2 ءادسوالا هعجو كالذ#ب ن .رال مهضغب لاق )هي ماشملافلتخاذقف | |

 ضرف هناكراص مامالا ةولضىف ع شل ىونامل هنال نان. ىضاق لاق ( هب نت هلا ||

 ةاوا اذا هؤاتعسان ع هداز رهاؤمخ مافآلا لاق ةصالخلاىو هناندستمو مامألا | ١

 . بنماصتلاق مامالا ةولضى تعرش لود هسسفن ىلع رمالا لهتتنا ىدتقلا |

 أ

 أ
| 

| 
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 ه.تيدنقاولوشب و اذه ىلعدي زينا ىنبذيلوقي نيدلا ريهظ انذاتساو ةصالخلا
 ريهظ هلاقامو مدقتاك هريغو ناخىضاق هراتخااموه مالسالازهش هلاقاخ ىهتتا
 هيءادتقالاو مامالا ةولص ىونواو ضعبلاك لذ فالخ نع يورلا طاشحا ندلا
 لاقتناك ابا زجا ةعتبامإ رهظل |ىفاوه ةَولصىا ىف مامالا ميال وهو
 1 هتولص اعراس ريصيف هنايدتقم ماهالاة ةولص ىف لوخدلا ىون هنال ناخىضاق

 ماهالاةولص اهنا اناظب رهظلا ىوننكل هنولصوت لو ماهالاب ءادتقالا ىونولو

 ءادتفقالا 0 ول مل نيضرُءلا فالتخا نال د َ وكنأل س ؟علان انوا ةعجلاق مامالا اذا اذا

 ْ (ضعبلا دنعز اج) مامالاب (ءاد_:ةةالاونن لو ةعجلا ( ةولص ىل دينا (ىونناو)

 ىونناو )ءادتعالا ة لم 'رلثسم اهتنف ماهالا عمالا توكرال ةعج انال راتكاوهو

 1 هادنقالا ( مد)ورع ما ديزا (وهنمدلاج ر ط2 ل)ن 0 ماما ءادتقالا

 مكاو دم ديف ا يادااتوبا ءادتقالا ع ,رعوجاذات ديزا هك هز ( مام

 طا ةوكل ٠ .وادقا حدنال دئنيح هناف( و ا دب زي ءادتقالا ىوتوادب ذب

ْ 

 ١ .  ةمامالاب فصتم وهند اندتوم ٠ نكيرف عقاولا ىف ماهالاوه سل صخب ةديصم

 قحالف اهنيعت دنعاماف تاذلانييعت مدعدنع ريتعمم فصولا نا لصاسملاو
 ىري ناك ءاوس زاج رةة+وه اذاق هللا دعوه يذلا ماهالا اذهب تيدتقا لاقول

 ةفصأ! ىلع لدب لودوملاو تاذأآ في رعت ديف“ ةراش أيا نالالوأ مامألا ص |
 لصمب ايدقتم ريصيل ريكا هللا مامالا لاقام دي ءادتقالا ىونننا لضفالاو )

 ةقدنحىبا ”لوق ىلعال امهلوق ىلء حلاها هنكل رهاظوهو ( طيحملا ىف هركذاذك |

 ةثلا ةنراذم نا كشالو ماهالا 5 ةريبكتل ىدتقملا ةريبكت ةنراعم هدنع لضفالان ال

 ىونولو ) مامالا ريكتل د ةدنلا ةنراعم هيلضفا هلوق ىلع مزلذ لضفالاوه ربك د

 هرمعت ملناوخياشملا رك ادنع( زاجةمامالا فقوم مامالا فقو نيح ءادتقالا
 1 "الثمر صعلا ىلصي هنا ءوضولا دنع ىو وأ نع قاأنسام ىلع عورشلادنع هنيئا

 نط ىلع ربكو مامالا ةولصوف عورشلا ىونواو) ةولصلا لع ربغب لغتشيرلو
 | عرش ىل)مامالانا لاحلاوىا( وهو) هعورش لبق (عرشدق ) مامالا ىا( هنا هنا

 ؛عورشلادصق هلال مامالا ةواصىف (هعورشرحمل) مهصعل لاق هتشاوفاتخا (دعب

 ١ ممامالانا ةروصلا هذهىف مع اذاام فالح لص سنل نع ةواصىف لاخلا ىف

 ( نيس )



 اه 0 هدب 0 -لاذا اذ مث ع ا
 .اضياىدنقملا . ةواصت صب 5 اهلثم ةتساهابق 1 :

 0 مامالا نان ىدنتملا 0 ةولص مدنال رع يلا و رهظااك اهلدم

 ا ع امك 0 9 ناو ةزس ا

 ا جورخ كداسعل 0 0 ةامارلا ا دنع هيلع مهلا ١

 0 .نب .ندلا لاك ممبشلا لاق ءادالا هيف ءاسمقلا نم سلو

 نأ أ 0 0 ,



 ٍْإ 1 6 0 1 وي عاطل
 أ دقو ؤيستلس> اذا( رشنال رشنال ( كالذو( تقرا نيستا و) - ل ريل

 | رهظلا ىونوالثم نارهظةيلع ناكاذااها ةعون نه هزيغ هيلع نكي لشاب نقلا
 | ةولص ىا( اه ةولضيف عرشولو) زومال هناف مو. ىارهظ هنا امهدخعا نيعيرلو |

 ْ (ئعاذان ( ثنسلا مونت اولص نغىا( هيسشع اهنان ظن) هيلع نه تاولسعلا نم

 | مون تاولض نهى( ةيدحا] ىهاما اهيق عرش ىلا ةواعصلا كلت نا رهظ ىا

 هنارهظفد تا كلتب ةالصف تبسلا موي رهظ هنظف الثم رهظ هيلغناك ناي دَحالا
 .دخالا مون راهظ نعي رجتالو وصلا كان (حدنأل) دحالا موي رهاثالاة يلغ نكي مل

 لبق مويىلااهتفاضا ىونىااهاون ثيح تيفي اهتووليق اهالصدنال هماغ ىه ىلا
 | انيلع (هولصوف عرش) نان سكعااب ناكول(و)وحتالاهنقو لبق ةواصلاو اهي وجو
 كعنْتفو ىلا اهذاضا ةنال هنع ع طقستو( جدل ةثبس ىغاذافهيدحا اهنا نظ ىلع)

 دصش و (ىوذينا ةينلاؤ بحتملاو)ةرا اهتقودعب ةولصلاو اه وتجَو تقو
 نسحي و ةباد_هلا كاقاذك ةولص ىلصالوشب ناي (ناسسالب ملكتي و بلقلا)
 أ ق رفت هيلع تلغي دق نانالا تا قىعيدتع نع عامجال كلذ ونا كلاب ملكتلا ىلا كلذ

 | دقو ماعلا نبا نيدلا لاكزحمشلا لاق هعمحت ىلعانوعناك هئاسلب رك ذاداقرطاخلا
 ةّمار مث لاق دصقلا اانهريغا نسال هنا هع ع عاتجال صملا لوقذ مهفي
 0 هتخي زرع عمت هراتخا هراتخأ نموهب ريتمعال ملكتلاو هلع هنال بلاي ةينلاو لاق نسننمتأ ىف
 . [| سو هيلعهللانئصهّللا لوسر نعتسثي مل لاقهنا ظاغأا ضعي نعمامهلا نإأ لقنو
 | دحنا نعالو اذك ىلصا حاتتفالا دنع لؤقي ناك هنا فيعضالو حيك قو رطب

 ةولصلا ىلا ماقاذا مسو هيلعدللا ىلصناك هنالؤقتملالب نيغباتلاوذباعضلا[ نم 7
 ديلا :ح هنوكق انبال ةعدب هنوكو لقنلا مدع ن كل ىهنزا ةعدب ,نهوريكسص

 انهو) سلا هب حرتضو ةبادهلا ىف ةيلاراشااه ىلسف ةفرعلا عامتجا

 | اهؤبولتقلا ىلحغ لغاؤدشلا ةرثك و نافزلا قالتخال كلذ (وزا اوه

 | ةنقلاؤ ىدهازلا ندلا محن ركذ تح نيسيعناتلاو باص نقزن ديا

 | انغيلكتلانال ناسالا هنفكيةذنلا ف بلقااراضح نع غنم ىرودقلا حرش ىو
 || نانسللاب (ملكت لو بلاي ىوتوأو ) ههعسو ىلا اسفن هللا فلكيال عسولا رد
 || هم نابضساو ناننالا لعالا بلقلا لف ةمثلانال ةمئالا نيب قالخ الب ( زاج)
 - || هئاسلو ةمتااب هبل لغشينا لّضفالا ىواسطلا حرش نم ةيافكلا ىفوانرك ذالافنلا
 || فاسلا ةريسهنال لضفالا اذهناكامتاو ئهتنا عقرلاب هدب و ريبكتلا عي ركذلاب

 1 |اهغشاىا اهزجا لاعالا ا هنالو ظافإلا ا ضعلوفنع سان ىلع



 0 الضوا تاهل 0 ريغنم باقلاب ذمار جنا لصالما |!
 ريغ ندم |." در ب ءاق: كالاو نسجت ود سيستاؤ أ ناسسالا ماكلاب ٠ اهرو صحو

 ( طوخ الاو 2 اهراضاعما لع ةردعأا مدعو ةرورمض ةرورندأ] دنع ةهصخر اهروضح

 .( هاطلاو و رييكتلل انرامم ) هوك لاج (ىونينا) نامزلا ثيح نم ةفثلا ىف | ْ

 ةينلا دوحونأف (ىفاشا | به ذموهاك ) ريبكتلا نعز ةدوجو ةبنلا وكت نا ىلا

 قالخلا نم جورخملا اندِتَع طوحالا وه اذه ناكاماو هدنع طرتش ريبكتلا نهز

 هتيم نم جرخ نمنا ساستجالا ىف ) قطانلا( ركذو) لضفا نوكيف قشادنالو ||
 ةعاسنلا كانو ذبنلا سضختلو ربك مامالاىلا هناا ةعابجب ضرالادب د |

 ذو لم 1 ريغ نم بيج نا هنكما ىلصت ةواص ىا هلل قوا لاي ناكذا

 هتاليصزوال نار بح نا هي 5 لابي ن رك.اناوىا ) الفالاو هتولص'

 ءوضولا دنع ىونول هنا د# نع ىواستفلا ىفو ةلسنب دج نع ىورماوه اذهو |
 سلج نم سنلاع هسا كاع لءغتشي لو ماهالا عمه رصعلاؤا رهاطلا ىلصي هنأ

 تزاج ةيثلا هريض< مل ةولصلا ناك»ىلا ىهتنااملهناالا ئثملا ىوس نجي ةولصنا
 زاوج لضاجلاف فديو. ىباو ةفدج ىلا نع ىور اذكهو ةنييئلا كالتي هتولص

 ةولصلا سل لعرببكتلا نييو امهنن لصفن ملاذا ةمدقتم هش اندنع ةولصاا

 موصلا ا اهكخ مورمشلا تقوىلا اهيقبت ةمقعملا ةينلانال سدنهلا ىف لاق
 ( مصتال ريكدلا دعب ىونو ةبثلا ترخآت نآو ) ىهتنا اهريغب اسهلدبي لا ذا |

 هلوق ىلع اوغلتخاو جركل افالخ ةءاورلا رهاظىف ةرخأتملا يلا تالدب ةولصلا:
 لبقو عوكرلا ىلا ليفو ذوعتلا ىلآ ليقو ءانثاا ىلا لق ريخأتلا زوي تحيا هلا ||
 ملامو ىرتال ةداسع ةواصاانا رهاظلا هج و ىناكلاق كاق نه غفرلا ىلا (|'
 هنفيتلا لصو نه ن ل هنال جرحا زود موصلا ىو ةدابع عدن هن ىل اهتم 9 1

 سايق محدنال اذه ىلءذ ريقفلا لاق ىهتلا ةولصلا ىف جر>الو ريثكلا رهسلابالا ١

 ةدابعال ةينلا ةنراقم لصالا نال ةمدقتملا ةيزلا ءاقتساىف موصلا ىلع ةولضلا |"
 ةفدقتلاب زوجالزا ىجبش ناكف ةولصلا ىف يرحالو عيرحلا موصا!ىف فلخضلاو |||

 كثيف هيو نم ةدابعلا تنراقدق ةيناانا' باجحننا نكم واهباهزاوج ىورملاو |

 اهلا لصؤم وهام ريغ لصاف ةدابعلا نيبو اهب لصفيملو اهطرش ثنراق ١
 ثدحلا قيسؤاو ةزورمضلا دنع هزاوجاةاطع ةواصال انك سل هنا ىلع ىثملاك |!
 رادقم لرعد_:ء ةوكرا ةينىفاك فاكى املا لإ مدعم» دجو نم. لاصتالا 0

 : قاثملا م هيف مدع زوج موضلا ناقدجو لكنه موصلا نع نيون لو تحاآو
 2 1010 2 ل و ب 9 2 مس د2 رت حس ع دعم



 ( فالحل ىلع )نكل نإتضي رف( نانثئاهنمو )انتمتأ نيب( قاقوا ىلع ) ضنارف
 | ناوىهو ( حاتتفالا ةريبكت ) اهيلع قغتملا تسلا ضيارفلا ىا (ىهو) مهيب
 نكر اهنالال اهب اهلاضتا ةدشل كلذاماف بتكلا عيج ف ناكرالا عم تدع

 ناكو مايقلا ضورغم ركذدنان اولدتسا ةثلثال اهالخ اتمنا غاججاب طرمش ىهلد

 لابقتساو ةرودلا رخ_سنم ناكرالا راسل طرتشام اهلطرمث اذلو ةءارقلاك انكر
 ةرباملل وهو فطعء ىلصف هب ر مسأ ركذو ىلاعت هلوداثلو ةراهطلاو هلسعلا

 انلو صاحلاا ىلع ماعلا فطعواك زو# ءْزا ىلع لكلا فطعوه ليقناف

 |١" ةراثلل ناكف هنمنوكنالنا مزاف انه ةمدعنم ىهو ةيغالب ةتكنل نوكيامنا هزاوج

 ||| اهلاصتا ةدشلف ناكرالا راسا طرتشيام طارتشا اماو فطعا!ىف لصالا ىه تلا
 ]| قوشكم وا ريبكتلا ءادشا دنع ةساحمل الماخ ناكوا يح اهتاذلال ىعاك نآكرالاب
 تقولا ل خدو ليةتساوريسي لهب تس او اهاًءلاق تقولا لود لبةواار حكموا ةروعلا

 ركزذو ةبادهلا حرشىف مامهلا نبا هركذ هعورش حدو زاج هنأهتنا عم

 | ىواسملا مالك رهاظ وهو لاق نكر انياكا ضعب دنع اهنا ىفاكلا ىف

 ّْ 0 اهنا بهذملا نءريتعملاو ىهتنا عورفلا هذه حصتالنا ءالوه لوق ىلع بكف

 |١ لَم لفتلاوا ضرفلا دم رحب لغتلا زاوج ىالخملا ىلع اوني و انركذاك طرش
 زوجين ااظرشاهنوكىفىالمحلا ةرمتاذهنوكى ضتقمو مام#لانب نيدلا لاك خلا
 ]| رسيلاىبانع كلذ ةزاجا ىور دقو لفنلا ىلعو ضرفلا ىلع ضرغلا ءانءاضيا

 |١١ ديلا هلصا ركذام زاوجواطرش اهنوك نيب ةمزاللا عنمو هعنم ىلع زوهجلاو
 ةينلاك ىنعي ةولض لكل تطرشنا لاشْنأ قب من ةشب ن انالص زوجتالو طرش
 | ءانبحد ءوضولاك ةولص لكل طرتشتلناوىاالاو ضرغلا ىلعلفنلا ءانبل محضنال
 ||| اعت لفنلا ةكحو لوالا را_تخالا باوجالو لفتلا ىلعو ضرفلا ىلع ضرفلا
 ا ةيااكةولص لكا طارشالاوهو د,دّرلا نءلوالا قش اىالوالارا.تخابهاوق ىهتنا

 ]| مايقلا ره) تسلا نءةيقابلا ضيارغلا (و)اًضرفةع رهلا نوك لمل داننركذاملبعدقو

 ]| ىلاعتهلوقل (دهشتلا) ةءارق ( رادقمةريخالا ةدعقلاو دوعسلاو عوكرااو ةءارقلاو
 || اهاضتقمو ماوااهناذ اودصم اواوهكراونآرقلا نمسستئاماءورقاف نيتناَمَللاووقو
 | لسو هيلعهللا لص ىبتلااهنيي ةلجج ةولصلا نالف ةريخالا ةدعقلااماو ضاَرتفالا



 لواوةرورضلاباضرفاهقاعتم ناكل ص ب تعةواذاتبوجواالماد ْ 1 ١
 دييقتا مزلب ؛لوأ واّض رذاناكل ضار اريفالا مدع ىلع لاعفالان ١ ماه ريغ ىف لل دلا مهب.

 نيض رفاناكل ىنظلاب يطل عش وهو ةنينايطلا او ةحئافلا ريح باتنكلاقاطم

 اًضرف تناك ركذتمئايهاسا هكرتامل ىلوالا ةدعتلا ىلا دعب مل مالسل ا هياعهناالواو
 .لاجحالا قال هنا واهي لاججاالو ص وصنلا كلتف 1 ةواصلا صعب !تلعدتذ

 هتضونال ص رودوكلا ىلع عوك رلاو ع رلا ىلع مايقلامب دقتنا امرك وام يعور خاروماعموا طقف صوصنلا فركذامىه لهو اهتزت ذيفبكو هورخآ هنو نم

 *ىشانلا لعفلانىا (هعنصب ةولصلا نم جو رانااها ) ةريسخلالا ةقعقلا ةيضقكا |

 اضرف هعنصبج ورا نوكناملءا (امهلا الخ: ن>ىبا دنع ضرغف) ىلصملا نهر ||
 ةلئسملا فهباوج نمالاله نسا هي ب هذملا الع ضعب همزلاامناواحن رص حىب !نعوربمل |

 * جام ىلع دهشتاار دق دوعقلادعب ءاسملا مهتما ذب ورب داسغلا ىهو هب رسشعىثالا
 لعش ةالصلا نم وره نال هلئسملاهذهىهدنع ةولصلا تدسفامنااول تف هايصقت
 الاموهب الارخآ ضرف ىلا لصوتال هناب هتيضرذ ىلعهلاوا دّدساو هدئع ضرَذ ىلصملا

 ىلع ءانبفلكملا لعب قلعتبامنا بلطلا نال اضرذ نوكيهنالا ضرفلا ىلا لصوت
 رايتخالا ىلعءانب ممل اءاضتقا لاش دقون ,دلا لاك عجل لاقورايتخا الب :الهرايتخا ||

 هي 0 ًاضوف قافاف ريهسملا ىلإ هياع ىهتم لج وااذأو لك اسوا االدصافملا قوهاما

 هذهىف و عطاسقا!قةحئاذا اذكف سلا هيلع بجو لم< لولو ىعسلا نع هأزجا
 بجو قة. لواو ىرخا ةولص ىلع ةردما| نهدوصعملا صح راتخااليةلالا

 نع لشن مث بجاولا ةفااح مامر ماعط اقار ان لءفولف مطاق ُ رووهلعف هيلع 0

 ةغينح ىب انعورب لو ضرفن سدل هلعفب جورلا نا ىف مهني قالخاللاقدنا جركلا ]|
 هنالطلغوهو ةروكذملا لئاسملا ىف هفالخ ىأر 1 ىعدريل ا ىنعي دعس ىلا نملج-وهلب

 0-3 0 0 ل 4 ردو 0 3 ناكوا

 هك دلتا لل ناب ترا ع ترق هقارءا مسالا 1

 سو دل نادم ا رة الا ةماعلا

 هب اورلا بان نموهو 000 0 هريعو نمملا مسن د ا

 باتكلا ىلع ةدان ا ذولا ىف ئظدحا 00 ل تالا 0

1 0 0 
 2-1 أ 5



 كناف ل صذ عج .زاهاوؤمب ثارع غل سو ةبماعهللا لص ىلا ةدر ىذلاىب ارغالا

 ميج لمحت يا ءاراذغساز اصيإال ن>اوربخ دوصسلاو ع وكر لام م هناوكل لفصت مل

 ا | .هكرت وةلماك ةواصىا لص :لوالمأك ءازجا ىلا ىدخالدارملاق بوخول ا ىلع كلذ

 ْ | عوكز لواىفاهكرم تدتفيعلامضرُو 0 ةئناطلاتناكولذا كالو دوب امنا تح

 |١ لسعق ىلع ادحار بال مالسلا هيلعوهو ابيع كلذ دعب هلعف نوكي و دوضسو
 | ءاجااقلو هو لكا ىلع ةولصلا لاما هلعينا مالستلاد يلع دصقلب ثيعوه
 ش َ اذاف ثددحلا اذا مار نإ ةءافر نع ىذقرلاو ةرب رهىبأ نعدوادىبا ياقرؤ

 لاق كتاللص نم تضمنت ايش هنم تضقتنا ناو كناال ص تممدقف كلذ ثلعف
  .ىنشنالاهلطابااو ةصقان ةولص اهامسمالسلا هيلعهناف نسح ثيدخ ىذمزلا

 قأسيمو تحاو ليدغتلا [يهدنعو ةمودعم ىعلي ةصفان اهل لاقتالو ةولتص

 ف اهليصةتت قع سشالاهجا ضُئارفلا ركذاذو ىلاعت هللاةاشن نا هتلغ مالكلا

 عاججال ( حاتتفالا ةريبكتبالا ةولصلا ف لوخدالو) لامفابنارغ
 ىضو) حاتفالا : ةريبكتالا دم لو دالانا ىلع اوحجج دق عنف نامز لكى

 دبعلالوةىا ( هلوق
 | ا كمي اوبالاقمئاننبا تاتا وف فلاح( ربك هلاواربكلاهللاوأ) دجاو

 لقتلادجناو كلا ظافلالا نع هب رالاهذهرخب ٌرودعئالريبكشلا نسخت ناكّنا

 هتف عرش سشلان ١م ةأملتم ة ةدضق ىعو ممسو ةتلع هللا ىلص ىلا ن دل نم ثراوتملا

 ءاثثلا ىف غلب اريكالا لوي هنإدلا ىفاسثلا لاق كالذكو ع رشلاهيلا اي اهنا ام ىلا هيف

 ةدأن زو لؤقثملا ىلع العش» ناك [دّملا ف هرصح ىضتش ريما فيرعتزال

 لاقوريكف كن روىلاءدهللا لاق ريبكتل اظغلبدرو ضنا! نا نفسو ىبألو ةلالدو نطبق
 ماسلا هليل وريبكتلا اهم رعور وعظلا ةولضلا خاتفم سو ةيلغدتلا ىلض

 اليعقو لءف!نالربكلاب زاجاعاو ىلوا ةولصلا دب ركفريكتلا ظفارتغت ىدامال
 || ةكراشملا دعب ىلاعت هتفصو ةدانزلا تابثا ريكأي داربالفا ءاوسىئاعت هتاقضوف
 | ةقيتحوب لاق 200 ) ليعف مع لفات ءار ريكلا لصا ىف دحا .هكراشنال ةنال

 ' هللا كرات واتفاالا لاالو ١ كا نحر را و !ملظعاو لجاةئاريكلا نسال .لاقنا)دجتو

1 
0 

 ١ نو ور + كانأو ضرالا ىلع ةهب+ا عضو وشوأ دوه ىنلاوو ءافحمألا
 ا كثيدخىف مالكلا اذكو صنت نوكيف ىزفريسغ كلذ ناكل( ضر ليدل نان

 أ
|| 

 | 007 نست ب سل
2600 

 ]| صوختلاريتسراما ةيدبلاتاذابعلا قو هماك> اق ىوونلاهتسخودو ادوبا هاوز
 ]| ناذالاو دولا ىف ةهبجلا ماقم نقذلاو دحلا مقيملاذلو ليلعتلب لغتشبإالو



 "ا ا 00 )ءةلاي تبا

 مدل ع 0 ع 7 للا ىف فو ةحئافلا م 8 نآرقلا 00 دكر هن

 ةدايز ر نا ا( مهل مهل ( 0 0 او 5 0 ا

 ل ا هناحس هنادي دوصقلانال حالا 3 هللا

 ءانعمتال مهلا ىف ن نويذ ركل فلاشو ْ
 نيي سصباا بهذم 8 ومر مغ

 لاب للم 0 ءادنلا ىف رحت

 اللا 0 2 ه رصتالا 0 مهن 1

 ير ذ هلغش نم لجوزع هبرنع رئاؤباع 2 لا

 هجوما حبال هللا مسي اقول اذكو نيلئاسلا ىطع ْ

 هناذ .ه.ىونيتاالا 6ع ركل | و مكحلاو ميح راك هريغ هب ىفىص

 هناعمان ل لو ياا رمال يا 3

 م هئع هي بادر اطقق 1 ا 2 د
 0 ملا ع 0 17 :



 ارصلااب رب مجال (ناطيت انس( طل( ل ٠ْ
 ها لوالاو عابشا هنال هنالص دسفنالو اعراش: ريص؛ ليقو ليطلا

 ادا 0 مل

 اك 0 ةغالا لها نمالو هقمقلا ا لها وح ل * كاذنال
 )خدي (اكهللا)ةظفل ( فلا ىفدملا | لخداول و ) عا هناصس هللاو

 ادنع ) اهئانثاف لصحزا هتولص ( دسفت ) ههبشو (يكلتذاهللا
 ءاضتقمو ماهفتساهنال هدمعلو هدهعتوأر مك رغكي و اهئادتباىف هباعراش ريصيالو

 1 ثيبىا( احهشب :ريعال "ريعال تاك نا لت زتاغم نيد لاقو) ىلاعت هئابربك ىف
 لوالا نكلري رقتلل نوكينا لمح ماهفتسالاو هتولص( دسفنال)
 ة ناو هسفن ررقبنا ملصنإال ٠ع ناسنألاو ارذع ملصنال لهجلا اذه
 ذا حدالا ربك | ةرمصدمولاذه ىلعو باطخ هنالاضنا داسفلا

 1 ةكتئاذكو و ةغالا ث ثيح نم اظخ ءاهلا ةكر - عابشاو

 ةهللا هلوق نم عرفو ماهالا عم ) ربك ىا ( عةفاوأو ]اود
 زك تائاو رلا رهظا ىف ةولصلا ىف ( اعرا_ك ريصدال 00
 !هلوق نه ع رفا نال ريكا ماعالا لوق دعب ربك | هلوق عقوولو

 0 9 ع 6 4 00 1 رع

 ' 0 لد هعقوأ ض رد ا مامال 1 ميكا نا ةمقوادق

 ع عمبالا هال وماوالاركا كا عرشرلو اقل لاس

 4 .) هناوك لاح( - ( مامالاليقريكولو) ماسي فلا ضحى ع  رحمتأا عوقو

 و 0 ريصيال ا 4 اقافتا ( 3 واصفا اش



 ركذ امو 1 لصالاىف رك الاف راشا هيلاو:
 طئاطانءادتقالا لد 0 سنان 2 ءادتفالا 0 ف هن 7 0

 آ ا 0 ل 7 ( نا 0 د

 ةولض ىف ( عورششلا) ريبكتلا اذهب ( ىونو اينانثربك قي مامالا ,
2 

 1 دعت ىلع( ةيفناك املاعطاقو) مامالا ةولص (اعراشريصب) هب ادت

 0 9 5007 1 9 0 ذأ ليحااو هعورم 7

 د نأ أ

 ْ مزال هلسف نال بلاغب لما هنلظ بااغيعأ ' هأر 3

 الجد 2 هيف كلا 1 ىذلا عورمشلاوا ا هناف 0 مجري
 1 هذ-هو نيقيلاب كلا عطويا اي ا ريكي نأ ظودالاو (ناودجلا خلع هرم 1

 كا م فدو 0 0 رااىلع 2 امنا اهي يمال ةلكسملا

 هللاءاشسنا 00 سل لالا الخ هن 3 نو 0 ىلع ها ١

 ةققدح رده اذااك ايمكحو | ابقي ه> ار ع (مآيقلا نع ضي رملا زين او )

 ادعاق ىلصي ( اديد_ثاملادج ' وا 1 ؟وطب وا ض ضرع 'ةدان و از هبا ١ ىفأ

 ىب تناكلاق [سمالا ةعاخا هحرخا نيعح-ْن نا 3 ثيدحلا )2 لولو هل :

 عطل 1ناف اتاق لص لاقذ ةواصلا نع ءالسو هيلع هللا لص لا تلف ريشاو

 ما : ىلعف عطتسل أنام
 اسفن هللا فلكيالاب هائسؤ 2 طتست

 ديدشملا رغن 0 "ةقدشم عون هقطي ن كل مايقاا ىلع ردع ناد : ا

 ا 5 ا 0 80 يجدن ع وام 0 01
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 ضع ىلع ردقواو اًمكنم مايقلا همزلب هنا مجحتلا ىناولإلا لاق مداخوا ابصع ىلع
 همزإ ةمرهلا ردة ىلعالا ردّدال ناكحواىح ردقا كلذ همزل هلكال مايقلا
 وا )اضيا ادعاق ( دوهسلاو عوكرلا عطةسسيلناف ) دعش مث امعاق مرختننا
 انش ههحوىلا عذربالو عوك ران م :ضفخا دوصسلا لعجو) ءاعاامهل( هضأرب

 ( ضي را مالسلاو ةولصلا هيلع ةلوقل ) اهريغوا ةداسو نم ( ةيلع دحم#

 هذخاف هيلع ىلصيل ادوع ْذخا اهيئيرف اهذخاف ةداسو ىلع ىلصن ةأرف هداع
 كدوم لعجاو ءاعاموأفالاو تعطتسانا ْنّضرالا ىلع لبص لاقو هب ىرف
 ىنزخا ركب ىبانع ةفرعملا ف قهيبلاو هدنسمىف راربلا هاور كعؤكر نم ضفخا
 هرخاىلااضد مداعإسو هيلعهللا بص ئثلانارباجنءريب زلاوب|ا:”ىروثلا نايفسانل

 باهولا دبع هساتدقو ىتملا ركياناالا ىروثلا نع هاورادحا [عئال راربلا لاق

 ىهوىنعلان تعوو صملا ةياورو هع ىنملا ركب وباو ىهتنا ىروألا نع اطعو
 الآو دحتاف ضرالا ىلع دلك َنإ تردقاذا ١ ضي راللاق مالا هيلع هنا

 .هسأر ضع ناكنافهياع دصتف اًئش ههجوىلا مفرولو ( كارب موأف
 ضرالا ىلعةداسولا تناك واو ) دوصتلاو عوكرلبال ءاميلاب هتولص ٍنوك نوكيو جد
 عوكرلاب هئوابص نوكت ضرالاةودد# ناكنا ٠ نكلو اضرا( زاجا هيلع ديس ريهس

 عوكرلا ىلعاهدانثاجو ردقاذا!عةرهظت هندئافو اضيدا ءامالابىهفالاو دوهعلاو

 ٍدحت نكيملنا ءابنباا هازو< الو ةولصلا فائيتسا مزاي هناف ةداسوالي دوهبلاو

 هياحرلعجو هرهظ ىلع قاتسا دوعتلا مطتسإملناف ة ريخذلا فو ) ضرالاةوق

 الصا دوءقلا ىلع ردّش ملاذا نعي دو<كاو عوكراابىا ( امهب ىبواف "هلبقلا ىلا

 مديقتام ناز وىلع كالذ همالادتتسم هيلع ردقنا هناق ادنئسمالو ةسيقلا ال

 ءامالا نم نكتيل هيلجر ادام هيفتكت حن ةداشو ىلعابمت ع قاسي و مايقلا ىف
 قاتسانا و ) ضي رملا فيكف ءامعالا نم ميجا عنمت ءاقلتسالا ةقيقسفالاو

 ثيدحى رمامباضيا ( زاج ىبواو ةلبقلاىلا هجوتم ههجوو نمالا همن ىلع

 ءاملتسالان الا هريغو عسا: لا ىف اهركذ ةفين> ىبانعةباور هذهو نيصج نتارع

 نيعتملاوه نكمااخالاو امهنملك ناكما دنع اذهو ىذاشلا اقالخ اندنعملوا
 اِنلِق اهيلا طقف هالدر 3 -ملاو "هليدلاىلآ هند عبج ميطضملا نإ هلاعاجلا

 هيفتك تحنو اعوذ نوكي هسأرنا ءانررقام ىلع اهيلا هندن عيج ىلتسلالب
 .هجوتنا هناق عج طضملا ىنالخ هيالص عيججيف اه. ١ هجوتموه ّخ ةداسو

 ليقناف, ىرخ خا ةهجيلا عش دوج او ع وكراب هوايعا نكل ةءارقلا لاح اهيلا

 ( اذه )



 ا نايف ىرج ع نام هل هفر درا ل ا لاما نعل يف
 وهؤ ءامبالاب درواملا صن 1 انق 11 ذالاو ةءا رّدلا اكو

 0 را نا ىلخ مزح رو ةراشاف نان 01 نيل 3

0 هد 1 قا ءاود رع 0
 ١ 0 

 ١ فخ اككدوصم 0 لق د تيخ 0 ءاعالا 1 الا دايلا 000 , مدت

 هولافاهف مهل سدلو اهآرلاد ريغ ةقيقح قيال ضفالا ل كعوكر 7 )

 0 _ (ًارباذامت ١ )لطف زياج ريغ ىأ راي تادابعلا ىف لادبالا بصْنو هيلع لوعيا ل
 0 6 ناكنا ر 0 2 0 0 0

 ةيلكلاب هد 2 ا ْ
 7 00 || ايام نعام 0 1 0

 ١  ! 1اوان ةلع امتسناهنا د ىهو ةياثا ةداو 0 10 0 ور ١
 ىملاك لف أرباذا : هاا ”رايال ةولصلا .لقعي ناكواو '"هلياو موىل 0 ْ

 | لدعلا درو ليلو موب ىلع ةدايزلا دنع هاضقلاب جر ا موزلو رجلا |[.
 ْ حلا م ا ا ناظاللا ه>



 ل 1 ا انف رهشلا 5 وج بع ملا 1

 ا اذا ءاضقلاهي اع بال نو“ :ملاو ن نيكس 0 قب ولو

 : الب باطللا 0 1 دال للا درج

 ل ْ موزز كازذكالو و 30 اردان رهشلا 0

 نا ىديزا قب ن كل نولاك ردانريغ رهشلا هباع سانا

 , بعو_:سملا نوئلاك ضرملا بعوتسااذا موصلاى ءاضقلا
 و عماجلا دوجوأ لود او ءاعالا قاك ةلاو موب ىلع دازاذا

 و موصلا ىف سادقلا عم ص صنااناالا ءاضملا ىف جيرذلا موزلو ءادالا نع.
 ذاملا ضصنلا م دعأ ةولصلا ىف قديف رخا مانا نم ةدعف ىلاعت هلو

 .لوصالا باعحالا للعَت لمأت نمو مالا نب نيدلا لاك
 ذلا اذكوأ رهشلا ءاضق همارل» هه شنوا و رهشلا ءانثاىؤ قي

 ١ ىذه امهنوداعق و .ىضشال هلياو مون ةؤاص نم رثكأ هيلع

 الا دم رابح ليلو كونا ضي ر ا اذه ىلع ءاضقلا بابا

 ١ ثوتجملاىف مهليلعت ضمور ىهتنا دازنا ةطوقسو قي رطب
 ا اها دوجو عم جر هلا ىلا د'ومريغ ءاضملا مولا رهشلانم

 اهلألاو مويلا ىلع ديازلا ىف جرحا موزإ هوبصلا قف نوش# :لاو ص
 5 2 0 , مدع الأ ضي رملا اذه 3 هن م



 ع موالذالاو را ركتلادح ف هلوخدل طق سجن ىلع ؛ ةولصلا ت ر

 أ اًضيأ فشوب ىلا نيب وهني القا ر دعب ةريخذلا ف اذكو دج

 | تتاوثأا ءاضق ىلع اج ب رخت مدا دم لوف ماسلا ن ند ْ 3 لام
 ا 0 نس د اد 0 3 كانه

 ل 7 0 ءاضنلا 0 كك 0 0

 ْ 0 رغنإ 1 0 ا 1 ا ع اا

 0 مول نم رث رثكا هيلع ىمعادلا هقفلا بتكىفو لبةتساو هتافاه

 هدا اب لا ىف ربتعملا نا ىلع لديال هلمأ .ىثو عن نءعانهام ِت ِت

 . ةعاسلاب ةيرزثكالانوك ىلع هلو ةلياو لا هلوق ن
 تدلل رو طوحا دع لوقنا كك ىهتنا اتقوا "نه

 ءاضخا هع معلا 0 0 رع لاوزلا ٠ دعا هياع

 0 ىبادنع علا همزاي ل م ميلا

 ١ عتن عزاب 0-2 دع دنعو ىواعم قرت"



 ل ا رقكي لارا 0 تح

 م محلا لاق ذعجللا عم ىجسلاو ةولصلا عم ءوضولاك ةليسولا

 فالوهل لب رمصخلا ةحو ىلع اذهل م هنعرتشنا عتمدق

 اذافكلذل ربصلا لها هب يح هراسعا نمدهاشملا قدهاشباك
 نا ىوعدلا هذه ىتن ىلع لدي و هسفقن هيفام ايولطمراص
 دودسلا ىف سن هنأ عم دودعأا هيلع بجو مايقال ع وكراو

 ايقلا ةيعرش مدعنا باوجلاو ىهتتا مايقلاب ةّديقوسم مدعلا

 ءراشالان ولط هن وكىلعلدال هل نب ريجنملا راشعاو هيف عا انزال يسم

 ها اانامهتان كو و ريعح حر اشاادتعوهو مهدنع ريتعم ”ىّس نم مكف هدنع

 1و سولجلا نم مهتءار ىف مهذبنع ثوندالا مهب واس

 وتلاب الا يستال ةدابعلا نا لصاحلاف ةدنافلا مهدصام نم
 ىلع لدبال مايلا نع زععلا دنع ديا موزلو ريجلا لها
  ةدان بلا هنع تطهسل مظعتااىف ديز ١ مايقلان ع ارورخ

 املا عدول حو شملان هس فان
 ةروكذ ذملا ةروصلاى دوعتلا بوجوب مهلوق لدن ىح مايقلا نع

 » عوكرلاو مايق:!ىلع ردقاذا)هنا (ةريخدلا قركذو )قذولاهللاو.- ||
 !نا ردشإل نكلو عكريزا ردفب ماقاذاو موقينا ردقب ىنعي
 98 مايقلا هم'رلب ملل هلودق ( ءاعالاب ادعاق ىلصيناهيلعو مايقلا

 هب ادعاق ىلصينا هيلعو وذو دوعقلاو مايقلا نم لكىف ءامالا
 هال (هنا ىلع ماشارك ا)ن ل( و) امنأقءاجالا ازوكالهناو مزال

 الاب ادعات ل ىلص ءاشناو ءامالاب اق ىلص اجا رك ) لبي ادعاَو

 9 لدول 10 2 .ادعام ءامالا



 ليتسا 0 و 0: رى ) 0 مهر

 هنا لوبا! ساسإالو ةحارللا (ليستال) دل وعك ؟ياسلاح 7 ول ىا (سا
 ناكولاذك (و ) زوكذا|لصالل كلذريغدب زجالو دححسا وعكرب ناجع '

 ُكرثي و ( ءانءالان ادعاق ىضي) هناف( وح رتلنن وااو نا دعوا ) ث

 هلو ( ليسي ادعاق ىلصوا لا ناكول ر اما (و ) انلةامل دوصملاو ع
 ٍْ امئاقىلصي )هناف ”ىث د (ليسيال ايلتس ىلصولو )هب 7 تافتيوأ هع

 اضنا ءاعاتسالا ع .رذعالبز زو الاك ثدحلا عمه ةواصلانال )2 دوم وعق

 ناكرالا زارخا نم هيفا ثدملا عم ءادالا مجرم انو: ل لذعالب 0 و2

 7 و د ىواتذىف را اميطضم ىلصي هنا رداونلا ىف دا ل

 .امناَفىصوالاسحب ناكواو ) ليصغتلا نم رك ذاه عبج ىف ثدحلا هل
 كريو , ( ةءارب , ادعاق ىلصي )اهيلع ردك ادعاقىلص واو )ءءا رقلا نع فع

 فعضي ىذلا«( ىنعب )لصالا نم سام ءاعان وا دوو عوكرب ناكءاو-نم

 مايقلاب(ةءارقلا ىلعردشالىذلا ) ىتاغلا ( محبشلا ) مايقلاريدقن
 رادتم اردن و موشن نا دم'رلل هنا ماقول ةءارقلا ضعي ىل هر دقن ىذلااما

 جت أ دييتءاو ىيورسال ةيادسهلاح رشى اذك ادعاق قابا

 لام ناكولو 0( فعءضا| ناكك| نم ه هريغو مميشلا نيب كلذف

 اًمئاَق عرست عسشإ ) هيلع ( ردقنال مامالا عم ىلصواو مايقلا ىلع ردن

 تدلع ردقنا اذه ٠ ( كريو وتب ع انو ١ 0 ذآ

 نعود |

 "انوي ءامنأو ٠ اح 117 ةولضاا حر ردقب 0

 ىلع ءانب دجال افالخ ىفاشلاو كلاملاق هب وةنس ةعاتاو

 هركذ ذ كاد فاز 0 د ىلع

 توتو 2 227ج



 7 0 و ةورعسلا 7 اكو دانيت

 هنا ديلا حك هى 0 ديغملانَع عربا
 4 شريفا عكراذاف عب رتب هنعو ىتحهنا

 1 اد

 الاوبا هب ىفاام 0 دم نعو امضيا هقيح

 0 يع املاو هباهلوضح دنع ربح أو هب هن ةقشملا لوص- مدع

 ل | : 0 نا 00 0 3 تفاخو اهدلو سأرجرخ

 ا ْنَع ةولصلا ّث ونال اهتفاط كس 1 )0 ءاعا
 ىف «أ رنىذلا مدلاو ذلك ج 0 مدلارتملامدأولا ضفب جور
 كه ردع ةفلك: تناكف ٌةولضلانمال ةضاخهسا لولا بورت
 ١ ىطرملا رب ماس فاك ةيلكلاب تزدعزاالا اهتقونع ةولصلا تب وقت
 0 0 ( م 1 راالا

 ةمعاَرذ 0 / هو حض 0 ا 0 نا ينفر 0 2 7

 راعدأم وضْو ءاضعأس غىلع ردك اذا أذكو امعت 'نوكنأ عدي م

 ناكمالا عم 0 0 ا و الا



 2 0 رع يا ادي رع هيلع هلل 7
 م ول 2 قانثاودوادو

 0 نو يكمؤلا هآور ور ةولصلا يغرك كرت ا 2 ا

 ١ دلفأ لش هللا لوسز ناال لاق امانا ةوانضاا عدو ت كي وادن ليث ىرضب ْ

  قامتطلاو رازبلا ةاؤر نابضغ هيلع وهوذللا قا 3 3 ْ
 0 0 اه 1 بهذاذ| 0 0 0

 ا دق اور هكر 3 00 هب 7 0 ةلزتالو تف رخ آو ١

 مون ةوانضااباو ركب لق متاتو هيلع هللا ىلضوبلا يف ةدن رب نغو ةمذلا ؛
 ةللا شم ّنَعؤ طيح ىف نانخل نا ةاور رغك دفق رواسلا 0 5 3 أ

 انهيلففأح :فلاقذ انو ةواتخلا ر ك ةئل سوا ةيلطالا ىلض ى لا نع ْ ١

 0 هد ا 0 0 0 اجو - 5 انو :

 0-0 9 0 ودع م ا

 0 نا ) 1 اقوا 0

 تع ا لصنلا(ناكاو
 ّ دعانا هن( توام لعب مناع ء( 3



0 
 .( قافنالا») ىلصاع ىلع ىن ىندناهلزو# الو: رمل

 انب هتوكلاقافتا هامالاب ىلصي نمي دس و عكرب نمءادتقازاوج

 عوطتلا ىلصتنا 0 ل فيعضلا
 مح نب نارجن ع البسمالا ةعاوللا حيرخاال ( رذع ريغب ريغب ادعاق )

 ص نم لافادعاق لحزلا ةواصن 2 محو ةيلعدللا ىلصهللالوسر إ

 ان ل ماقلار حا فصنذ هلف أدعأق ىلص نعو لضنا

 روح الفذ ضب رغاااما هلذانلا فاذه ءالعلا لاق ىوؤنلالاق دعاملا

 دب زجاعلا رجا صقن مدهلاوادتساو ىهتا هرجا نم صقتيمل
 < اتم لملناكام لثم هل بتك رذاسوا ديعلا ض ماذا داهجلا
 .تثدح رعنانع لسع ثيدحىال اذهنم صوص مالسلا

 .؛هتدجوف دتافمآقلا ةولص فصنادعاق لجرلا ةواصلاق لسو
 نم فحدنلا ىلعادعاق لح .رلا ةواص تلق كناهللا لوس رابتك دح

 نيدلا 0 8 3 ا م ظ ”ا ىلصت

 1 1 ىلع ركعي دئنح اذهو دوعتلا ن عزدعلا 0 ضرغأا ىفالا

 2 تب -!و ”ىش مئاقلا رججا نم صقنبال ضرغلا ىف هنوكربدق ” ىلعو لقتا

 و اتم لمعي ناكام لم ةباتك داما كلذ فالخ ىلع هباوا دتسأ

 ةولصلاب ادعاق ىلصاعباستحا مزلت نال كلذوالصا ايش ل ثلثا نع ض رماة قاع

 راعلافالاو الضف هريغوا كلذنم هلعلكدل لمكي مئافصت هياستجا ز زاوجلا مام
 .لامىذلاو ىهتناانهمذ ىف هلعاالوامئانةولصل اي والا لوزاالةعاق
 21 ىسعوبا هرك ذاعي-ح ضرملا ف وهاما نيص> نب نارع ثيدحنأف

 00 هوما زاوج ىلع لئلا لمح لوألاو 3



 وا 000 قالخال ا :

 زذعالب ينل مئاهمالا َر احلا فا يا تهاراه

 . اع افاتار ةولصر دل“ نمو رذنلاب ريتعم ع وردا اللص تالا دع

 ةفيشح ىلالواه هيف عرشاذا اذكف رذع ريغ نما دعا امه

 تسل هنع هتنايصو نالطباان نءىدؤملا ةنامص ةرو سل ع و

 0 اهردقب ردم ةرو 5 0 هنو 200 1

 ا قالطال د 3 1 لوالا كك راىف دع نأ نيب 0 كالذ

 رهط كف اضيا امهلوق ىلعز 0 نا ىف ا

 ذي

 فالخال انقاهماو اهدعب 1 عدو 0 كواذ مقاس« اوهتاولا 0

 0 'لناوددتو دي 1 امل ةعكا راق ق 10 ماقهوتو 3

 ا يلا زواس روم واح 8

0 

5 



 . اس ساسسظا جلا
 أ مايقلبةتبلاذوعتلدقمت ع واج رقت تاعك

 العو رادشعالا اذه و 3 تل 0 و ودقإلالا هن هتك 58 د تنل
 وهام ىلع اضنا,دنع اهريغو عوارتلاك لفاونلا ف ديعامتلاب ماعلا ءادن هادتقإ ازاج اذه
 || مقلاو ياغألا رفاسلل ) ءاعا ( ةبادلا ىلع ع وتلا ةولص زوحن 1س وجو ) عيجصتلا
 1 تويجوت ةهج ىا ىلا ٍءاعالاب ةيادلا ىلع غوطتلا ةولص ( ةقينح ىنإ ديئع

 |١ ريغوا ارفايبنم ناك ءاوس هتيطا نيب. سنل ( رصملا جراخ ناك نمل) هيج
 : | آنا هركذوارفاسم كك هناق كلامريغ ءإلعلا ف وهج دنع فانسم

 ِْ ةهارك البا ضد !رصملا فز وحاهنا فسون ىنأن عءو هند اروهشم سلو ده نع

 ش ظ هركاذ اذ الصااضنارمصلا ىف ةغيئ> ىبا دنع زويالو اهعمز وجت دة نعو

 : ْ نودرصتلا ِج راخوهنم ميل 5 هتفيفح م دعا ءاوس درس «نمملا

 0 ةيوجرملا 2 كاذ زاوج ىلع م نم ا و هريسغو

 0 أ ىلا هجوتموهو راج ىلع ىلصي معسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تدر لامرعنبا

 |١ هللا ىلصدتلا لوسر ىار هناسنانعو دجاو ىتاسنلاو دوادوياو ملسم هاو ررييخ
 1 يقاسنلا هاو ر ةهفلخ هليقلا ورييخ ىلا بكار وعو راج ىلع ىلصي لبو هبل هملع

 | هتلحار ىلعوهو ىلصي سو هيلعهنلا ىلصمهللا لوسر تارلاق هع 0 نإيصاعنعو

كلذ ماصي ن؟يرلو هجولا ةهجو ىا لبق هد ىو مج
 أ قنم ةيوتكلاف 

 : ا ىلصي وهوتُنِسث دجاج ىف ملضو هيلعللا ىلص هللا لوسر نعي لاقرب اح نعو هيلع

 | ىذمّرلاو دوادوبا ءاور ع ؤكرلانم ضفخادوحسلاو قربشماو حي وار ىلع

 1 ثيح لابد الم 'هلقااىلا اهجوتم اهحتقل ناروتو اوديجلا يبعساو هيض

 1و هل ا هدر ع . هباد ىلع نكن يل

 « وا هتلحار ىلع 0 نا دارا اذا مالبسلا هيلع ناكس!إ ثيدح
 1 نيدجاو ديادوبأ اور توجت ىف كلحار نع 00 ةلبقا

 ١ اذكف ةلبتاوغا ىلا ا هيةاب زاجامكف ة واصلا مك 5 رع 00 رغلا

 ع ع 5-5 يبا را ناقمجلاو ثيللو كلامو ىر وللاو اذ والو



 يسيل ع ال قبال

 ا را ا دود

 ىلعع وطال حاتتبفالا هلز اجامل نال ام رز 1
 ناب قرف ةياورلار هاطقو 0 مامالاف لوّزيلا ىلع هتردق |

 < 2 0 0 ا و و كرلا ىلع 0 1 :

 ا ضف جلال و
: 

 عاح
 دسولو ) ةمدعتملا ثيداحالاو رك 0 د 1( ءاع

 ' تكل تو ل 1 و كلذ (ز وحال هجرس ىلع دح#وا ) ةي

 / تعرسش افا ةبادلا ىلع ناموا



 فقيد

 ' هوركموهو ةدئاسقل|نع اهولملا بع هيلع ةداي زلا نوكشف عام ىلع ( ءابعالاب
 | ايش : ىمتلاك لذ نوكيناالا مهالا ةداي زو ءاعا هنالهب ةولصلاداسقدارملاسنلو

 ١ ( ةساجي هجرس ىلعتناكولو )اهل لءاخلاك ىلصلاب ةساحصأا لاضتال دسقتف
 قرع اذ ناكءاوسزثكالا لوق ىلع ةولصلازاوج (عنمتال) اهناق هياكر ىفوا ةريثك
 ةئاورلا رهاظوه لوالاو ( عنمت ليقو) تاساحأ!نم هوحنوامدوا هياهلوا رات
 ةبضخر ةرورمضلوا ٌصئارغل! ىف رذع ةرورضلاما ةبادلا ىلع ةولصلاراوجنال

 كلقلدوصسلاو عوكرلانم ناكرالا اهيذ طتقسدقو لقاوتلا فا تاريملا ريثكتل
 ىلوا طرملا طوةسذ ظو رمشلا نم مظعا ىقنو

 ا « عورف #
 ١ زوال ةولضلاق وهو !هنع هعاد تفرتا ةلبقلا ىلا ةهجوتلا ةبادلا بكار
 ىدئوياموانكررادّتم ىارألا نكينان ديقبنا ىتيشب و ىتاولملا هركذ هتالص
 ١ نازاج ةغقاو ةبادلاو ل قشىف ىلصولو ىنالدلانم مدقتام ىلع نكر هيف
 نوكش ةفقاو ضرالا لبع ةعوضوملا هللا ىلع ةولصلاك ةدشخ هتح نكر
 ضآزالا ىلع عوضقوم رب رمد ىلع هدوهسك :هلوعلاوا لمملا ىلع دئتيح هدوم
 اك ةبادلا ىلع ةولص ىهفريست ةبادلا تناكوا ةبشخ لمدلا تحن نكي ناو

 'ةؤلص اسهيلع ةولصلاف ضرالا ىلع افرط نكي موا ةرئاسم ةلسعلا تناكاذا
 وذنملاو زتوا|نم تابجاوااو رذغا ضرغلا قواةلطم لغلا ف زو ةبادلا يع

 اهلك لوززيلا لاح تبلت تلا ةوالتلا ةدحصمو ةزانطلا ةولنصو عورشلاب مزلامو

 ةئسل لازييهنا ةعينح ىبا نعو لئاوتلارتاسكف بتاورلا نئسلا اما ضرفلا ةلرتمم
 | توا عدا اعدك ان ر تعال ةيادلا لع قصقالو ربما
 زوجالالاقو ةفد- ىبادتعزو< رذعربغ نمادعامهايغسلا قف) ضرفلا ( ىلصولو)

 'نكرمايعا|نالراذعالا نع هريغوامامقلانسأرلا نارود هلل صخب ناك (رذعنمالا
 ةماقم'مةاف قةخلاك ب ااغلاو باغاهيق سأرلا نا رودنادلو رذعبالا كردالف
 ,© اجورخ لضفا هدنع مايقلاو ثدحلا ماعم مونلاو دَمْسلا ماقم قا رفسلاك
 رضرألا ىلع ةولصلاو جيورحللا عا_طتساناو قاللحلا نع ةئشاتلا ةدهيشلا

 طوب رلااها ةرباسلا ىف المل أوركفال عجناو بلقال نكساهنال لضفا خيورخلاف
 كي ل ناو.ةرئاستااك ىهف اديدش اكب رح اهكرحن حي رلاو سلاف تناك نا
 والبطا ىلعاضبا وج لذ طدشلاب ةطوبرم تناكوا اددش بارطضالا



 ةولصلا 0 15 تهل لابقتسا 0 ةتسلاو 0

 || ةردقلا عم ايموم اسهيف عوطتال > تيبلاك مج انبهنال قنيعسلا
 ْ ضئار هلا نم(ةئاقلاو) اكل ىفاذك ةبادلا بكار قالح دووسلاو ع

 فورا 7-0 ) هاسفلا هك ثرح هناسلب 5 0 وهو ّ
3 

 0ك ا بو>+وو 0 هالي الاو ,ةيعيفلا
 .لاقزا انكو جرح ل افالخ نيضهشلا دنع ممصنإل '

 0 عشالو قيلعتلا عيص هدفت معانا ارهج قلاط

  قنكي نافرصتا ضعيؤنا مهيعحتلا لدقو ىف

 معسل لو ةسسقتل عبابلا ءأأ معسولو عيبلاىقاك ة : [ م

 دا ةعك ا عيل 2ء م تاعكر تكلم 7



 ”(و) هيلعام 5 د ا 0

 هو ةعمجاو ريما ىفاك ( نيتك را تاوذ ف ضرقلا) لك( ىف ) ةءارقلا
 6 0 ) © رالا ا 24 و 1

 م رش رك نرد ىلصدنا ا ع رعد 0 ةلسوبا
 ِ ا سلبالف لاق انس>ا واق ا 014 وك زلاناك فيك لاق

 : ١ ١ ةءارق ةعكر ق ةءارتلاف راركتلا ى ًَ تنال ثيداحالا نه

 زثكالان ا كلام ليا دو لوصالا ىف ىفرع اهىلع ىمالا لاثتما

 دعي هن 00 0 1 اذكو 0 نم 0 ها هر

 ١ ْ :اه ءا 0 ريكف ٠

 هد ارقلا 5 ةغصْوو ا ا َّق راب لولا تقلا

 ةيواوااهيف طرشيال ةلالدلانا ىلع ءانءاذهناب ضرتعاو ارفس

 هلالد هنوكى ريتعل نا كٌشالهن ا تبيجاو كلذ

 6 رظنلا كلذب ةريعالف الوا ىلوا ناك ءاوس ظفالا .
 لاو لوالا ة هع تحدرزا نيب عراستلا ةيوبب امو ١

 نين ةارلاعيلا رداش هوابصلإىف ًأرقا لوش. |



 روع هلبادناكاذا ةلاثا دحاو /

 ا نيد رخالاق 0 تبلت ملف لاق. 4 1 نايل |

  لصست و و ادا هر الا اذاعلا فتحى انع 0

 نسل ِء ع نيب 0 وايباد
 َن درا ََك ل ساق نإ ع ءَنَع مهار نعد نع : نك هللا دعنا 3 00

 نبذ رخالاىفالو نيئلوالا ن : هيفا تفاامو هاف رهج اع اهف. مامالا ٍ

 ىلإ نيب رخالا ىف أرشرملو ةروسو هحناشب نييلوالا ىف أ 0 هدحو ىبص |
 ةباحصلا نمامهربغ ن ,ع نكي ملاذا متيامنا عاطقن الا نم لوالا ثيدحلاىفاهر
 نسما ةناور طظوحالاف 4ع 1 فرصيإال بوجولاىف مهفالتخافالاو ٠

 أ لوشنا لئاتلو لال دتسالا ىف مامهأا نب نيدلا لاك ميشلا ا هراتخلاه ن 1 1

 ةواصلاىف أرقا عراشلالوق عاعش دنع نيتمكرلا الكىف ةءارقلا

 ةولصلا ىف ةءار 5 ةولصلا نم ةعكر ىقةءارقلا نال هوجولا لكنه ةب ؛ ودنا تلك
 ' .ىطنس لالذلاو نيعربغ نيتعكر ىف ةءاردلا ؛ ةيضرق ىدلا ايطياو بير

 ا 0 ىل الا تهيشا ةناثلا كي ثيح ني ا 1

 ا نارغ الا )اوف تيلوألا ف :

  ةياهنلا ام ىلع“ نصيبسلا راددم( ' ثكسءاشناو 0( :

 رصآخ نو جو ا ركذاذكو نتاصيبستث 0 1



 | نبانع مدقتام توكسلا قيلذو نيب رخالا ىف مجسو نيبلوالا ف ًأرفا لاقفنا

 | ةءارقلا نييعن ىنثىلا عجري امنا ريبختلا انهو نسما نب دخم اطوحف دوعيسم
 كشال.لضفا ةءارعلاناف ةثلثاانيب ةبوستاا دارملا نساو نيي رخآلا ىف اضرف

 اهدحوةحئاغلا ةءارقدريغو طيخحملا ف كشالب توكسلا نم لضف |خيستلا افكو
 طوسلملا قو بحا ىه تاءوأوا] فو لضفااهنأ قاشغرلا قو ةئسئين رخالا

 ةيحاو ةحنافلا ةءارقتا ةقمت>: ىلإ نغ نسما قور ىنركلا سد َح رشو

 مبشلا ميجرت مدقتو ايهاس اهكرتب وهاسلا ةدحج“ بتو نيب رخالا ىف
 فلتخا اذ_هىلعو ةناورلا رهاظ قالخ هناالا لياداا ثدحب نف هل ندلا لاك

 اههيفع سول طبل قورهاطلاوهو هركب لبقو هركيال لب توكسلا ىلعراصتقالا ىف

 امهيذتعرمش ةءارتاانال جبورمسا لاق ىنائيغرملا ىف هلثمو اًيس» نكيمل ارشملو
 'رهاظ ىلعءافخالو ىهتنا ءانثاهنوكل ةحافا|تنيعتاذلو ركذلاو ءانثلا جو ىلع
 تجاوا|كّرب تسامااعئال مهيستل | ىلع راصتقالاىف ةيفسم ةءاسسالا نا ةناورلا

 ةءارقلا ل > نه لوق ىلع نكلو ةماورلا رهاظىف اعهيذ ٌدبجاو ريغ ةءارقلاو

 :راضتئالا ه ركيتلا ىقبش اهيلغ مالساا هيلع هتبظاوأ رهاظلا وهو ةئس ادهيف

 امآو ) ةءارقلا لحتنمضرغلا رادق» ناب ىف ناك ىعاممث امضننا: معدستلا ىلع
 ( ةيآ ة"ارظ ضرغااف ) اهنسفن ةءارقاا رادنقم نه ضر وهام نايبىا ( ربدقتلا

 ةبالا كا: (تناك ) وأو ىا (َناو ) ةءارقلا انهيقف تضرو ةعكر لك ىنةدجاو

 تاناؤرلا ىدحاىف ( هغئ-ىبا دنع ) اذهو ( رظنم .ىلاعت هلوق وح ةريصق )

 دحا باظخ هبسشإرلو نارقلا مسا هيلع قاطياو ةياوزىفو ةروهشملا ىهو هنع

 نودبان راقى علال هنال راصق تانا ثاثرافتم ( ةلب وط ةبآ) ةءارق( وا ) ريكتساو
 ناكف لضخف ريغزف نآرتلا نه رمستاف او رقاف ىلاسعت هل وة هلو انزع كلذ
 ةقئخ ىبابهذم نه مجحكلا لاقف ىرودقلا مزدجهم ودب الازودن زاوجلا اضم
 كم رسيتام أرقالاق هناف سابع نب !لود وهو زومن نآرتلا مسا هواش أهذا
 نوداه ةبادهلا:بحاض لاو نكل ليلش نارقلا نه ءىث سنلو نارقلا نم
 مزجيالو ةيهاما لماكلاىلا فرصنم قاطلاذا صالانغىا هنم جب را ةيالا

 ةمدذلا هب أريتملف نآرقلا دارفا نه ةنوكب مدح مل ذا بألا نود اسمع انراق هنوكي
 انهب انراق هيلع قاطنذاب ديالا ىف الخ طاتحا مضوم عضوملاو اصوضخ

 ( لصاحلاو )

 .- ٠ د منا مهجبيحم عب ع



 ا م 0 مرسلا 1

 1 | طاغ افرح ص و دعو انراق:ىعسنال هنال زوجيال هنا محدالاو هدنع ةءارثلا ْ 110 رادبسقملا كلذ نوكىىا هزاوحجىف ىا ( ديف فلتخخا
 ١ دحناو فرحال ذلك وهو مالا ورعلاامئاورئلاوه سيلو كلذ ىعمع "فرط
 أ | نيتلاهبلا نلاغت 5 ىف ( ب 0 يل و ا 0

 نا ا 1 رع 5 ّ 7 ديلا ا 0 5
 ١ )هب , جرم ىدذلا: تحاولا رادبعماما هن ةواصلا زاوج قاعغتملا ضرغلا رادعم ٠

 1 | ةولصلا ةغص ناب ىف ىلاعت هللاباش نا ىنأيف ةنسسلا ناب وب ههاركلانع ,
 أه نأ: (نسعت ىناو) 6 3 هورم ا 50 0 0 اصنقالا

 ا ماقماو مشاملع هانب تا 9 1 7 ركشا ) 21 هد

 1 . اههرضصزوجال 0 ثلث 0 3 ل ع ا

 1 ' ةردسقلا دنع هنع ى حالو :زالف ةيآرتلا نم زم عومجلا

 ١ ا ع 0 كذا 1 ل
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 اردقىا(اليلذ هسأر أطأطناو ) لاقاذلف هيف لادتعالادحوهو تاذاح .رثلاب
 | ىلا ناكنا ) هنملادتغالا دحىلا لصنملىا ( لدّسيملو ) ةأطأطاا نم اليلق.
 اهكاردعنهنال هعوكر ( زاج ) ماعيلاىلا هنم ( برقا ) لماكلاىا ( عوكرلا 7
 نحل ناب(برقا مايقلاىلا ناكناو ) نيكح ىطعا ”ىش تن نع ب تن رقافذا ف هرعو هغل

 عكار ذعبال هنال هعوكر ( زوال ) هيبكتم ناليم عم يسال طاطا نوط
 ” مك اروهو مامالاىلا ىهتنا لجر 9كلذك سأنلا صعب مايق نوكيدقذا امئاقلب

 ( برقا عوكرلاىلا ) هنا لاخلاو ىا ( وهوأ) ٠ بكت عقوو لجرلا كلذ (ربكف
 ” ]| طرسشلاز ا مدقتال ةعورش ةدك مدعل ( ةدساؤ هنالصق ) مايقلاىلا هنم

 ا ١ || عوكراهت ودحّتغلب يدحا لجر ) دجويمللو مايقلا ضم دع رجلا عوقو

 ؟ "|| هيلع سيلو عوكرلاىلا مايقلانم لاقتنالل اةيق< ( عوكرلا ف هسأر ضغخب
 7 + ||| مدعوومملاب سأرلا ةب وستىهو ةنسلاب لالخالا هيف نكلاولا اذك كلذ ٍِض
 ظ . لقتنا اذا ادعاق ىل_صلاك ريبكتلا عم هيثلا درست تكي نا تش ناكو هسك
 نيتطوسم نانوكت هندي نوكي عضولا هلام دوجو كانهاكو ةالاثلا ةعك راد
 نوكت انه كلذك ةثلاثلا ىلا لاقتنالا دنع اههضبعي مث دهتلا لاح هدف ىلع
 و ل 2 عوكرلاىف هيديكر ىلع اههب دوعلم مايعلا لاح نيتطؤيوم ادب

 0 كلل (مآمالا دس ام دعب اهدعب )ةمكز ىفهن ىدتقاو (مامالا) لجرلا ( كردااذاىواتقلا
 ةدحسو ةد>و ةدضع ( نيثدحم ردو 5١ ىدتمملا ( عكرف ) ةدح# ةعكرلا

 هيو هيلع ضرف عضوه ىف هلاك ةعكر ةولصب درفناهنال( هتالصدسفت) ماعالا عم

 (مكرذ) ىلوالا (ةدصسلا )دعب ( وهو عكرامدعب مامالاك ردا )هنا(وأو) و)'ادتفالا

 0 .ةعكرلا كلثهل بس ال تناك نا ودن ”ولص(دسفتال) مامالا عمنيتدجتلا (رصس و) هدحو

 02 1١ ةعكرلا ثودامزال ةواصال ( دسغمريغ ةعكرلا ثودام ةدادز نال ١ دسفت ملا ]و

 مت امنا ةعكرلاو ةعكرلا ثودا_؟ثنحبال ىلصبال فلحولاذلو ةولص ليعسال
 دسم ظغل نكذ امناو اهبف اهتاذل ةدوصقملا ن ناكرالا عيجج دوجول ةددهملاب

 عوكر لبق ( ىدتقملا ءدتقملا مكراذا و ) ردصملا نعمل ارانتعا ةداب ز ىلا هريمك دوع عم

 قحها بس لو ( عوكرا )كلذ(: ملمامالا عكرينا لبق ) ةسأر عفرف مامالا
 هنالصتدسف هحمدتتس لو هعوكر كنف ماهالا عم + عوكرلا دعيمو هيدتعاول

 ىدنقملا مكرىفا ( مامالا هكرذا ناو ) هيف هعباتملا هيلع تضرف ”ىشب هدارغلال
 || عوكراكلذ ىدتمملاىا (هأرجا) دعب (عوكرلاقوهو) مامالا هكرداق ماهالا لبق
 " ىهنمهنال هبد'عمربغ ماعالا لبق هن ىتااهزال هدئعدب رجال هناف رف اقالخ اندنع

 ا )نع )



 (ملل ا

 رشا ىذلا كك 5 0 0 بلاناق هيلع 0 اذكذ ْ

 دو ثيح هلبق عقر ا ان هممءز ا ىدتتلا 0

 ا هب متويلمامألا لعج امنا ماسلا هي اءُلاَق دنع ى هذ ل اهوا كلذ لكن اكن اوافاغنا .|

 ْ مالكا دلعلاذو هيلع ق فتم ثيدطااوءكراق عكر اذاواوريكف ربك اذا هيلعاوةلتالف

 || عكراذاو نيمائاول وف نيلاضااالو لاقاذاو اوريكف ربك اذا مامالا اوردابتال

 لاقو هجوم ا ر مهللا 0 وف هداج ن نأ هللاوع# ل اومكراف

 . عكار ) مامالان لادا ىا ( صولا ل سا ا 2 : ١

 ْ 3 ( عوكرلا نمدسار ماعالا عفر تح فقوو ) حاتتفالا ةريبكت متاوملا ( ريكف ١١
 ( ريصيال ) برقا مايقلا اوه دج ىلا ةسأر مامالا مقر عم عوكرو رثك لب فب ١
 اهلاكردم ريصي زفز دنعو اهباقومس» نوكي لب ( ةعكرلا كلتا اكردع ) ىدتقملا .
 هتافام ءاضَد بجاولا اذا مامالا عارذلبذ اهب ىت أف ه دنع اف>الناك +

 || دعالا اهب قأبال اهيفاقويسم ناكامل اندتعو زاج هدعب هالصوأ هنكلوي هكبقاهيف .

 هكرداواأك راصف عوكا رااوهو مايعلا مكحهلاو مامالاك اردادنا هلمامالا عارف 1

 هلناكىح اًقافنا اهلاكردم نوكيهناف عقر ىح هوم عمكربلو هيا

 ثيدحلا نءمدعتال هكارشو ةعبات 5 ءادتوالا نا انلو اذه اكو همنا 2 اهعكرب نا ْ

 هوم كرد عوكراىالو مايقأا 3 هد قال هكر كل ادهن م مال لو اذن

 فل من مايقلا ىف م 0 يال2ددب ءادتتالا ىلا هرم قدح دأ ةعكرلا |

 دعي ضةشالف هموؤهقم ّق رح قدح هام ءادت لا ىو قوما عوكر رلانع

 مامالا كردمو اذه اقافتا ع رششااىف قحاللا ىعسم قوبل فلذلاب كلذ
 ةدحاولا ةريبكتلا كلش ىونولو مهضعدا افالخ نيئريبكت ىلا جاتال عوكرلا ينا

 مامهلا نب نيدلالاك محرشلا هركذاذك هنن تغاو زاج حاتتقالا 9 عوكرزا

 هقشح ىبا 0 هل عوار مسامع قاطرام ىتداةةاءثم عوكرلا ةدكرو ( ٌْ ا ْ

 ركذو ) ىلاعت هللاءاش نا ىتاميسو هاثب ام ىلع ةنيئامطلا طرش نأ افالخ ( دو
 راددم هم ثكعي لوا تاحصيبست كل لعب ملنا ( هنأ ىاوبسألا حرش ىا ) حرشلا ىف ُ

 ةفدحى بلا دياب ا عبط»ىنا لوتكذاش لو3 اذهو ( هعو كر روخكال كلذ ||

 ةدحاو صقنوا ع دوحسلاو م ثلقلا 0 تعتاد ةيضرقب هللا ةجر



 | ركذ هلحبنا بجوف عورمشم نكر امهنم الكنال .دوصسالو هعوكر روجنال
 | سايتلاب اودحصناو اوعكرا ىلاعت هلوق ىلع ةدانزلا مري انلق مايلاك ضورغم
 8 مجسف تلزنا1 لاق صاع نب ةععنع ىذمرتلاودو ادونا هاورام اذكو زوحبال وهو

 باتكلا ىلع هبةداب زا زوجنال كدوجمىف اهولعجا لاق ىلعالا كي ر مسا ميس
 | بوجولا ديقينا ىتبشب لاقيزا قب نكل دحاو ريخ هنوكلا ما نأك ناو

 | ليادلا لد هناب قصتسملاف هنع باجاو ةيةسلابلب هب اولوقت لو هرياظت فاك
 | قلصلا ب 4 عال واخلاو 3 هنال اًضيأ بوجولا 8-0 ىلع

 | مضو دحلافلا َنيِعَتلب كلذك سلو ىبا رعالا هلعاع ممرات نعباو هولصلا

 | انهنوكينا زوجالإفرخآ ليلدب تيثلب ىبارعالا هلعام سنلتادا ثلثو ةروسلا
 | وهودوجتلا مسا هيلع قلطتبام ىتدان ةقلعتم ( دوحسلا ةنكر كلذكو ) كلذك

 ْ مااداز انى ركذو) عوك 0 0 3 ضرالا رضرالا ىلع ةهب+ا ع و

 اا احم ءةجامنباوىاذمرتلاودوادوإ ا الو
 | ميظعلاي رزاهتارمثاثل علف كدحا عكراذالاقهنا مالشلاو ةولصلا هيلع هنع

 | ذارلاو هلندا كلذو تارمثلث ىلعالاىب رتاحس ليل دج اذاو هانندا كلو

 | ناكاذامث ثلثلا نعصقالا ةهاوكدحخ نعىور اذلف ةنسلا قة دي متءاه ىتدا
 | رتولا بح رتو هللا نا مالسلاو ةولصاا هيلع هلوتل راتيالا اوبحسا دقو ىتداثلثلا
 | ىلعةدايزلا بحس نا لضاملاو الاك عبسلاو طسوا سمحلا نوكينا بان
 ْ لتي سمح اناكول ىتح مولا ىلع ل قش. ام دي زبال مامالا نكلازتو ءاشام ثلثلا

 | ةضي رقىهو هدصملا ) ضئارغلا نع ( ةساخلاو ) ثلثلا ىلع رصتقا مهيلع
 | كارلا ضافختالا طرشب اهب لصتاموا ضرالا ىلع ةهبجلا عضوب ( ىدأتت

 |00 ا رعو هلا دحاسدسالهلال مايقادس نع جورخلابم عوكرلا ةياهتىلع
 ١ ||| نيمدعلاو فنالاو ةهبا عضوي ) وهف لامكلا هحوىلع هبدأت اماو هبدعيو

 | دحسانات رما مالسلاوةولصلا هيلع هلوق نمنيحضت#لا ىفامل (نيتبكرلاو نيديلاو
 | لخاد فنالاو نيمدقلافارطاونيتيكر او نيديلاو ةهبجلا ىلع مظعا ةعبس ىلع

 عبصو نأو ( لامكلا ىه ةروك ذملاهغصلا اهذهودحاو امه ظعنالدهبجلا ىف

 ) رذعريغ نمكالذ ناكتا 0 نكلَو ) عاججالاب 2 هدوم ) زاج وفن |نوددتهج

 .: 2 ٠ در دو زو د15 7 عتب هت سم2

 عملي



 01 ىلعي ونا ىورو اضيا ىذمزتلا هاورو هيبتجنع
 ثيدح نهىراّذه/ا ينو دهر جعم ضرال ا ىلع هه عضن مالس

 ضرالا نمهتهبجو دفنا نكماو سو هيلع هللا ىلد هللا لوسر نعي دس
 ريغب ناك نأ هر كل و هدوم زوج 2ك كلذكذ ) هتهي-نود ( هشنا

 انعجا انالودحاو, ظءامهن نم 7 زاوجلاف هنعهللا ىض ر(ةفيئحىلا

 هيلعدوصسلا يمل دوصشلل الع نكي لولو رذعلا ةلاح هيلع دو4لازا
 لئنيح ةيضرفلا لهتشت لب نقذلا و را رذهلاالحم ريصيالالع سنا امنال

 ةها ةهاركلا عم نأ :كلاضيا رذعريغم ةيلع رمصتش نا زاح الحمناكناو ءاعالاىلا 8

 ( فتالاب ) دودسلا ( زوجالالاقو ) مالسلاو ةولصلا هيلع هنم ةبضاوملا ةفلاغ 1
 ةقيتحىلا ن نءورعن ادسا ةياور وهو (رذع هتهبج ناك اذاالا ) هدحو ١

 ع كلالاق ثيدملا م مظعا ةع ف ىلع دمع“ نأ ف ترا مالسلاو ةؤلصلا ةيلع هلوقل

 ةبظاولا ىضتممو ثيدحلا اذه ىنسي هايضنقمناقألاو مامهلا نب نددلالك '
 هنع ةب ورملا ههاركلا لم< و ةقيت>وبا هيلوهبنا دعبالو بودولا ةروكذلا . ١

 رخل اذبازرلا لح وتلا ن , رخألا ضعي لوح | ذه ىلعو مرلا ةهاركى بع ا

 امهلوق لجولو اذه ةباورلانم ىوقلاالو لا رد هقفاوتملا اسهلوتا ةقفاوملا |[
 قفالملا عفت ريذا نسح>اناك م حا وحول رَدَعَر هاالا رابصتقالا زوجت ]|

 لوصالا نعاجر خم ملو م رحملا 7 ركنم هيلع هنعقي : ورئاةها ركلاانلج- ىلعداني ]|
 فئنالارك ز ىدهازلا قو ىهنا اهتاعنع اًمذو 'دحاولا ري ةداب ان لا امهم

 نكعنا هيلعناو هن رالا ىلع دولا زوال 10 قل باصاملا مس
 ةقئادن ندا دنا عهاوص ا نع 2 ةيافك ىف ولاق دن
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 هنقؤالو هدخ ىلع دحسلالو ءاعا دولاب د ح ىلصملا ( ىئون ) فنالا ىلعوا
 جرملا موزوا ةردقلا مدخل ءامبالا ىلا اهلاقتلاو هنعدوهسلا ةضرف طوقسل

 (ضرغبىا ( بجاوي سيل ) دوجحتلا ف ( نيتبكرلاو نيديلا عضوو )ل ىاهىلع
 دعم ول نح امهدنع ضرف كلْذناق ( ىعفاشلاو رةزلافالخا.:دتغ ) ةنسوهلب

 'مدقتالدجا مامالادنعاذكو امهدنع هدوم زوديال هيتبكروا هندب اعفاز
 ىلع ةهبجلا عضو دوحملانا انلو ظعا ةعبس ىلع دهسا ن!|ت رعا ثيدح نم

 اًضرف ةقاحلازو حالو نيتبكر اوا نيديلا عضو ىلع فقوتيال هققحتو مدقتاو

 راتخاو قلطموهو ياتكلا ىلعهنةدان الا ز وحن الهنالدحاوريخوه ىذلاثيدحلاب
 هوحنو ناكرالا ليدعت قاكامجاو روكذملا عضولا توك ماهلا نب نيدلا لاك ميلا

 روكذملا عئاللهب ةيضرُعلا تويثزوحال نآك نا روكذملا ثيدحخلانال تامجاولا نع

 0 وليم قات بوحولا توبث نم عئامالف بان كل | ىلعةداي لا موزلوهو

 نكل بوجولا ىذتعت  كرري_غنم روكذملا عضولا ىلع مالسلا ةيلع هتطاوم

 نود.ائيلع بوجولاديش ترما مالسااو ةولصلا هيلع هلوقنأ عنعنا لئاعل

 كَرَل ةولصلا ةداعان ىبارعالا ىعا اك هكرتا ةداعالاب وا احب سص هنان ىعأي نا
 ةيدصتلاريغ ةيعيطلا لاغفالا نه هلثم ىلع مالسلا هيلع هةيظاوهاذكو ليدعتلا
 لاعفالا نم دولا ىف نيتبكرلاو نيديلا عضونا كشالو بوج ولا ىضنقنال
 ةيلعد,ءادتقالل ةنس نوكيف فلكتالا لصحمال هكرتُناو ةعيبطلا اهمضتقنيلا
 لذ هكرث ناف دوه كلا نكمت ةدابز و عوشملا نم هيفالو هن عا اعف مالسلا

 ( ضرآلا ىلع ) امجدحاوا ( ةيءدق عضيملو دعسواو ) ىحالام ىلع كلذ

 مدقىلع ماقواإي (زاج اهميدحا عضو واو ) هدو“ (ز وجنال ) هدوصمىف
 ىجركلارصتخ ىف ركذام رهاظو ىدهازلا ةماللا لاق ةياقكلا ىفو ةدحاو
 ىرخالا نود نيمدقلا ىدحا عسضو اذا هنا ىذتس ىرودقلاو طيملاو

 'عمز وجينالامناو ىهتلا نيتاور هيفنا حسنلا ضعيف تيار دقو ز وجيالنا
 امو ةعم ضرالا ىلع ةنهيطلا عضو وه ىذلا دوجسلا قَد مدعل امديعذر

 . مهدوجسلا قدي لودبنا لئاقلواضرف نوكي هنالا ضرفلاىلا لبصوتبال
 ىذدحأ عضو ضرغ. نا ىتبش ناكف امهيدحاوا ناتيكرلا عضو اذآ امهعفر

 ىذلا ض رغلا ىلا لضوتلا وهامعا دوصمملا ْنآك ثيح نييعتاا ىلعال عب رآلا هذه

 'امهدحاوا نيمدتلا عضوو ةنس نيتبكرلا عضو لعف ةهبملا عضووه
 اش انرْعْلا ركذو ةيادهلا ح ريش قلك الا لوقاماو لباد هل نمل اضرف



 0 عضو نيعت 1 0 .ضرف ا

 اضياةرفاوتم هيف تاناورلاو فيكف ةناور مهنع ا ١ 0 و

 نيالا 0 عون“ 3 قذولا 3 9 0

 يزل لوسو ص را هدفك عضو ولو همر ا 5 2 ىلعر.

 نوكي نا طرشال دوه#لان| كاذى هجولاو 10 واو عب ىلعز وجي 0

 نيهدقلا عضوم نه عفرا دوعشلا 0 نوكأ الناالو ل :احالب ضرالا ىلع ّْ

 . ز وكف بوثلا لضاف ىلع دولا ةلازنق فكلا لسع دودهتلا ناك كتبحو
 تاكا 5 00 37 ا ةازع 0 00 ََك 0 اقلط

0 

 0 ةهةتبصح |ناف ىف ةهتيق يامال 0 2 00 هع 3

 0 0 ةصاللاو ِ 0 57 4 منكرا
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 سلا فو ةهبجلا نم بجتاولار دقذخانالوهو ةبكرلا فر ىلع عمي دودسلا
 حشا مالك ىهتناالفالاو ز اج ضرالا ىلع ةه ار نكاناكن اي ةدر ع ىلع د سول
 هن ذم ىلع دجحساذاهنا حدالا نسا نع ىدهازلا ىو ماس! نب نيردلا لاك

 10 يا ا
 (وهو لجر رهظ ىلع دحح“ ناو ) ىهتنا الفالاو زاج رذعي هيتبكز وا
 ( زوجي ةولصلا ف ) ةرهط ىلع دو_هتنملا لج رلا كلذ نا لاسحلاو ئا

 هدو“ (ز وال ةولصلاو سل لحجر رهظ ىلع روم ناو ) هدو“

 نالاضتا ز وجال ىرخا ةولصوو ناكول قحدجاماا ةوالص ه ةولصلاّن م دارألاو

 ةولصلا ىف كاَرثالا دنع قدح اماو ةجنال كلذ ىلا اوعدتدق ةر و سذلا
 هنودب ز والو ماحدزالا رذعي صوصخم ذئنح هْراَوَج نأ ىلع ةمدع ددنعال

 ناك نا ( نيمدتلا عضوءنع ) ىلءا ىا ( عفرآ دوهملا عضوم ناكؤاو )
 نكيلناوىا(الاو) وىا(الاو) هيلعدوح#لا(زاجئيتب وصتمنيتتيل) عافتر ا( رادقم) هعافترا

 هلوقىف ( ةنيللابداراو ) دوحسأاز وع (الف) ديزا ناكل نيتئيلرادعم هعافترا

 عاضشتر ارادذ عباصاتس ضرع ( عارذ عبر ىهو , ىراخي ةينل ) نيثْبل رام

 ةصالحخلاو راذو اعيصا ة ةرشع ىتثا لوط عارذ 5 فصنت نيت وصن 1١: نيثنمللا

 قوفامهيدحا تناكنا ز وجال نيتنبل ىلعو زاج هبا ىلع دج«ناانحاشم لاق

 قائالوهو ىهتنا ليلق عافترالا نال ز وجب نيترجآ اتناك ناو ئرخالا
 دجصسوا ىدهازلا ركذو هانز رقام ىلع ةزجالا رادقم ىلع ىراخم ةنيانالا:هام

 ركذام برقالاو ىهتنا ميحتلاك ز وجب هردص نود ناكد ىلع ضي رملا نسعي
 قداص هناف ئزجلا دوهسلا ىدادح نم :دصدلا ثحب لواىف هائمدقامل صملا

 روك ىلع دحسوأو ) لماتيلف ديزالاىفال رادقملا اذه عافترالا ناك اذا اهف
 هذهو اهماو اهرادا اذا اهر وكو ةماملاراك لا اهر ود وهو ( هتهامم

 وه ىذلا ( هب وثلضاف ) ىلع دس (وا ) راودا ىلا راوكا ةريشع ةماعلا
 هدوجسز اج ( رهاط ”ىشىلء) بوثلا لضاف ( وا ) ةءايتلاروك عضو لاح هسبال
 ثيدحنم قهعبلا ئورامل ز وال اسههدتءنافدج-او ( -يفاشالا الخان دنع )
 انهابج قاضمرلارح حسو هلع هللا ىل هللا لوسر ىل اننوكش لاق ثرالا نب ٍبابخ
 معنوباىو راهانلو اهئاقتاىفانل نذان ملو اناوكش لزب إف ىا انكشيإف انفك او

 وباانث ئرعي لا ده نب : نيدللا ىلعي وبااتت مهدانب مهاربا هجرت ىف هياللاى

 ىلع نبن سلا انثقحالانث ىدادغبلا وصلا ظفاملا ىسوم نب هللادبع نسما

 ( ىشمدلا )

 د30 هت نكس روم مم ل

 : وعش

 ل0 ذأ | 110|1 7010101 1 نسا ا ا | ا



 ا رتل 0 عرب حن ديعسن

 قاما ا ل و 7 د
 هللادم ا هد ةسل وموال

 0 انبي دمي ان ا ْق 0 و 0 ن 0
 ىسو#س .رطنالا نيصح ىبا نب نجحرلا دبع دج ا

 . هللا لص ىنلاارعنب عفان نعرع نبزي زعلا م وسانئهللاد
 "نسا ن ءماشبهن ءهتتس قىهباادجر او هم عر وك ىلع دج .ناك

 لوس وراس ىف مهداو نودجيإ سو هيل عدلا ىلصهللا لوسرب ا . : 8

 نيل لاو لاهذاقيلعت هديت ىف ىراخعلا ركذو هتماغروك نع 8 لج 0

 . ىورو هكىهادب وممن :هلجرلا د وءوسنلقلاوةمانعلا ىلع نود
 ىئاانا س اع نبانع همر ع نعهللادب عنب نيصح ن عك ' رشانث ةبشا

 هاورو انهدرب و ضرالارح هلوضفب قتيدحاو بوثىف ىلص لسو هيا
 جرخاو لماكلا ف ىدع نئاو ىتاريطلاو ىلعي وناو هب وهار نب و

 0 ةدسلا ملاذاف 0 0 0 51

 اسلا 3 نسل لاما 0 الانا ل
 با.شاالوضؤذ ليواتو لوقالانم تععمام هيفو فيك عئام لانا نإ 1

 ىلع روجسلا ةوص ىف طرشي مث هيلا تغتليالف دعبلا ةياغف مهتكرحكلر .
 قوفامع لصتااه ىلع دك“ؤاذ ةهبجلاب الصتءاهنم ةيلع رهسأو ني

 نطقلا ىلع دولا ىاك اضبا ضرالا مهح هدو # ىف دج ناوزوجال ةهبمل

 هتباهذ لب حدب ملالاو ممظعتلا لصاهيدرب ملو ميظعتلا كرت نع. هيفامل س

 ةماعلا قةهبجلا لدزا عضو نم دهاشملا نالو مظعتا| عضو , لع ن

 ىنلاو مامهلان نردلا نوجا هلام اذكاعظعت هدعو ريغااسكا ضر

 لع " تاراكح اهنال ثنداحالان م مدقتالالفالاو رذعالب ناكاذا هركن نأ

 رضتى ىطايمدلا ظفاحلا ركذاه هدب وب هريسغوارإ للا عقدوهو رذعلا ب

 ةناايعأا عفر د دس ا ناك سو هيلعهللا ىلص ىلا نا ناريخنب حلابص
 سيب ناسا هك طسب واوالن رقاد 5



 2( ؟دحذد

 هيج ( زوجي ةياور ى لبقو ) حالا ف هدو ( زوجنال ) هيلع ( دف
 ”نمهلاوام لسعاو مام#لا نب نيدلا لاو محشلا هلاق اذك ”ىبشب سالو ىتانيغرملا
 0 نيد وةروصلا ىذه ند ق رفلا رهط مل ةياردلا ثيدح نذالاو ةباو رات تءح

 نوكوضه لام الوانه هلثم لع لو كانه لصفتلاك لصتملا لعج ثيحاهلبق لا

 عئامربغ ةسالاب بوثلا لاصتا در لوقنانال كانهالانه هسا ارالصتتم هب وُ
 ضعب لصتاو رشاط ناكم ىلع دححنو | نت> ةواصال دسْعَم وهالو دوهسلا نم

 ناكم ىلعهدوجن«داعاولا نا و دسقت لوان'دنع فالخالب حد ةساحتلا# هب ول ءازدا ا

 قافتاب هتالص تدك ةنالا ىلع طبي لصفتم ىلغوا ةروصلا هذهىف رهاط
 هتداعامديفتالوهتواص دسفت ثيح ةسالا سفن ىلع دع#ولام قال اتا
 هيساالوهام لاصتا دركت نا مهق فسوي وبالاقالخامهدنع رهاط ناكم ىلع

 0 وا دينك عضوا ,0 قرغال كلذ جالو هتولط اا

 ا 00 1 اناو هيلع مالكلا انميق دقق نيفكلا ىلع دولا أما (ةها ْ
 ! ماليبلاو ةؤاصلا هيلع هنا ميلا ثيدحلا يفةهاركلا مدع ماو اهوحو

 نعوكحو صواخلا نم روض ريب صح ىهواهياع لمس ةرمجلا هالمح ناك:

 نم مامالاهللاةذ لجر هاهنف ةقرملا ىلع مارا دوعسملاف ىلص دنا ماىالا

 انواع مام نولعس ىاىارو ند رييكتلا ءاج ماهالا لامو مزراوخ نم لاعؤ تا

 ششملا 0 ةولصلااو نو لاف منلق مدالبىف ىدببا ىلع نولصتله

 ند 80 1 0016 ااه ناالا عاجبألا ىلصملا 1 ِ كر عينالاع ضر

 ثيدح اكسغم ناتكلاو نطقلإ ةقرخ اذكو عدلاو دلك ضرالا سنجريغ
 مهبل شاف ىلع دو تسلا نم عئتملا هيفام مدقتدقو فيك هيف هللدادالو ةرمحلاا

 ىزارت-ارهاط ىث ىلع طسبلاب ديبتتااو ناتكلاوا نطةلاوافوصلا نم ىهامتاو
 حرا نمة ساحل ارنا لوصو عن ثيحنس < ىلع هطسإ واهناق هريغ فال فكلإ ىف

 ْ دربل اواردلا عفدل طسسلانا مثةساجلا لضف ىف مام ىلءاضيا زو نولالاو

 ناك ناو بازتلا عدل ماو بارطضالالاوزوروضملا هب صح هنال هيف ةهاركال
 ناك ناو ىبصملاب ل ريغوهو عقرب 3 هيفنآل 1 رب ١ ههجوو هته مج نع هوقمأ

 ”ةصال+لا ىو هتعءاضا نعز رخو لامأل ةنايصدنال هركرال هن وئو هتماغ نع هعفدل

 د دلك ميسل و هيلجر تح تكلا لعج اقل ىلع ىلصي 0 اذاو



 ا هازحا ضعإا قزليو رس ىد ع 1 ) ع م للا نا"

 كييك دألو) هيف ددحاسا || هجو ىا ) ةاهجو بدغل 0 ثيحي 5

 ضرالا ىلع: تل 01 2 رج [)همرج ةيالص

 "ير ولاا( ا نطل( وا (وا نبل لع دجساذ الكحل
 شرؤل اكودحم لكاذكو هدوم (زوحيال ) لغستاا ماع ( هتهبج رقت

 زوجال هبا ةبالصلادح و هلفست وت د دمكب امة كر دئاسولاو

 ْ ىلع(وا)نهدلان م عولو*و ( سروانجلا ىلعواززالا ىلع دحمم ولو) هدوم ولو) هدو

 | ىلع اهض اهضعإ رقت نسل ال اهزازلواهت سال بورما هذه نال هدو( زوجال ةرذلا)

 " ةطنملا ىلعدحمواو) اهيلعدهبجلا رارةتساواهنذ لفستلا ءاهتنا نأ :كءالف ضعب |
 اهياسجا قةراشرو هنو تان رعب لعاه شقي ارا ١ روج ريمشلاوأ 1
 . اهنم'ىث(ناكاذا) شوغنملا نهدهشو جولحاوابوبللا نم هوحو (زرآلا اها) ||

 ةهبجلار ارةسان اكمال قااومللا ىف لضم يق ناكأذا ديلع وسلا (ناج قلاوجق
 لغستا| مدعطا ريشا سذتألو قلاوجلا بس هنأ - اكسال ةيالصلا دوجوو 5

 هدو“ ( زو-+ له ريغص رعح ىلع هتهبج عض نع ىدك 0 ريصن

 -ضرالاةلج نم هنالر لا كاذهموا (ضرلا ىلع ةهبطلا ا ١ مضونا لاذ

 6 هم نا سيجا نع 1 و 0 ) 0
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 أ وهو ( دهشتلا ةءارق ) ىتدا (رادقم ) دوعتلا وه ةدعقلا ف( ضرةاازدقو)
 | )نه تاقاذا مالسسلاو ةولصلا ذيلع هلودل ظافلالا معيمصت عم نوكياه رسما .

 أ تاحملا هلوق اما نيئيششلا دحاب ماعلا قلع كتولص تمت دقف اذه تلعفوا
 لاقهنا قدص ةعرمسب ًارتاذاو لؤدلا كلذ رادقم دوعقلااهاو هلوسرو هدبعىلا
 | لوقلانأذ ىناعلل ةعوضوملا تابلكلاب اتطان نوكيل ظاقلالا حبست طرتشي نكل
 | دارلاو ناعم اهلوهفبال ظافلاب تب وصتلا نم كلذ نودام ىلع قدصيال
 ًأظفل هنا ضعبلا يزامال مياه هلوسرو , هديعىلا تايحملا دهشتلا نه
 | ( لئاسملا هدهىف ) :دغتلا ةيضرفةرمث يأ ( اهتاضرذرهظتو ) طف نيئداهشلا
 | ةسماحلا ديقناب (اسجخ ) اهوحنو ( رهظلا ىلص لجر ىلوالا ) اهركذ تالا
 هتولص ةيضرذىا ( هتبضرف تلطب ةعبارلا ضأر ىلع دعو ) ةدحسلاب
 أ زازا وسلا ةمانت ةعكر ةداب ل هكرادت نكمال ةججو ىلع ضرغلا هك مل
 | لصا لطيف دج نءاما فسويىباو ةقنيح ىبادنع ( آلقن هالص تاوحتو )
 | فصو لطب ةواص لك نا ةدعاق ىهو ةولص اهنوكحسن» جرو هنالص
 |١ نالطب مئراتسي فصولا نالطب نال انه دنعالمدنعالص| تاطي اهفاصوا نم
 أ اهل دّسْتاام لطب ةذصلا تلطباذاف ةغصال تدَصْنا امنا اهنال هدنع ةميرحملا
 أ تدقعتا ةيركلاو لصالا نالطب مارا_تبيال فصولا نالطي نالوشب انو
 0 دعَتب لولاذه ىلعو ادصق هل نوكيال ناكرالاو طورسشلاف عيان فيصولانال لصألل
 (ةياثلاو ) ةئلاثال ددسو هوو رسفلا ديئاث ىلعوا ةعبارلل دعم برغخملا هئلاثىف
 | (مضيال) ةيعاير (ةاق) ةولص(ىف قلاب ىدتقا اذارفاسملا ) لئاسملا نم
 | (نوكيف).ميةملا نود (رفاسملا قحىف ضرف لىلوالا ةدعقلا نال ) هبءءىادتفا
 هايبنام ىلع اندنع راس ريغوهو ( لفنتلاب ضرتفملا ءادتقا ) ذئيح هبهوادنقا
 تقولا جيورخ لبق ةواصلانال معدن متقولا ىف هب ىدنق اول هنال ةناغلاب ديق
 1| رقسنم اهب فصتموهو تقولا جرخىتلا ةفصلا ىلع ت رقتسااهناف ةثافلا |, الخ ةماقالا ةينب ريغتتاك اعب رآ ريصتو مهقلاب ءادستقالاب ريختيفريختتلا ةلأق
 لئادملانم( ةئئاثلاو ) ءادتقا وارغسوا ةماقا نابرطي ريغتلل َدِاباَق قتلو ةماقاو
 | ةدممهس ) هيلعنا دهشتا ردق دوعتلاو ( راسل ماع دعب ىلصلا ركل اذا )
 || تلازىا ( تعفترا ) اهدصمناب ةوالتاا ةدحصمىلاىا.( اهبلا دامق ةوالتلا
 ]|| دوجساماو رهاظف ةولصلا دودصس اما ريخالا دوعتلا لبق اسهتالتلوا ةولضال || ناك ءاوسس دوسلا لحتتاف اهلبق هلحم ثىثىلا هدوعب تعفتراو ( ةدعقلا )

 ع( الا

01 



 ا دكسأم دعب وخلا ردق ) كعفنا 0 هنا قح

 .[| دهشتااردق هدعب دعش لو وهسال دحتولام فالح
 ظ ىلضللا ( ماناذا ) لئاسملا :م ( ةعبارلاو ) اننلقامل هن

 .ندق دعنا هيلع ضرف در دا نق كاكا اهلك هر
 ةلاح ةواصلا ف .لامفالا نال 0 تدل ن5 دع

 | ايا ناكذ 1 نت

 مئانلا ن 4 0 دتعل تت اهنا 0 8 0 ةدعقلا ل 0 دوهتلاو

 فال 6 6م اهمال كل م نال ن وكلا اس

 فا لجر لاو | ىفو يا راتخا (الب ىداتالف ةدابعلا ارح 1

 سال م 0 1 ل 0 3 ةءار لأ ٠ نعزوي 00 / 8 7 ٍُ

 ةجزالاو ل لو ةدايعلا هان للا 0 04 ا

 ل ا عا بخاص كيللاوعي :

 لقاذلا ١ ١ (نالو ايفاك ادن ايفاك هادشبالاف راشخالا نو مااا با

 عوقو ىفو (ةلشسلا هذهو ( مالا فالح ىبصلاو نوح ىلا كو رام
 1 ا عوق كب ( 0 ةلاحا 000 لاح 1 د

 وكسر د "7 1 دعانا ىه ها د

 5 ديعسوبأ هر ؟ذام ىلع (انهلزالخ ةقدخت ىأ ك6 ) ضرف ءاق ( ا

 ملكأوا ٠ دهشتلار ندق كددقام دعي ادع ثدحا اذا ىضملانا م

 ١ (قافتال را دتالص تن ت2 كلذ ريغو كرتخااو لكالاك

 2 ( اًضنا ةداضإ د جيورشلا دودوا هدتفاذكو ا مضلع

 1 ( هتالصتم 3 كنرزكحو ةلاخلا هذهىف) هن .
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 لاقو ) اعيج تمدعق ضاارغلا اماو ا و اعلا ام قبو

 قيدق اًضرف هنوكل ادصق هلعثتب ( ةولصلا نع حج رحب و أضوت ةفدحوا

 ةولصلا ىف انبالع لعلب هعتصد جر لو امو ولى تح اهْضْئار نم هيلع
 جورملاوهو اهضنارف نم انضرف هلعفا هتولص لطب: ءوضولا تاقلعتم ريغ نم
 لعفب ةولصل!نمجورحلا نوكوهو لصالا (اذهىلء ندب و ) ةراهط ريغب اهئم
 مهلا ىهو ) ةب رمشع ىنثالاببعلت( لئاسسم ) اههدنعال هدنع اضرذ ىلصملا

 يدقلا اذكو ( دهشتلا ردق دعقام دعب ) هلامعتسا ىلع ردقو ( ءاملا 1١ ىأراذا
 ( ناكوا ) هلامءتسا ىلع رداق هماعانا هدنعو ةلاخلا هذهىف ءاملا ىأراذا مهنلاب

 دهشتلا ردو دعقأام دعب ( هم هدم تضفناف فهلا ىِنَع اهءام ) ىلصلملا

 هآر نمنا ثيحب ( ريس لمعي ) امكحوا ةَعيَح امهدحاوا ( هيفخ علخوا )
 فالحلا ىتاتبال ريثك ل عب هعاخول هنال هبدبقو كلذ بيب ةولصلا راخ هنظيال

 دهشتلاردق دوعتلا دعب ( ةروس إءف اسما) ىلصملا(ناكوا )هعنضب جور دوجول

 اهسردوا هريغنماهلعنول تح فلكت ريغ نمابهمهفف هب وتكم اهآروا اهركذتنا
 هلعف دقو ةولصال قائم لعفلا اذه لشثعنال هعمصد هجورلخ قالا أمال

 .ًايراع ) ىلصلا (نآكوا ) هب جرخي ف فانع نرشلدناف رك دبش فالحب ادص ادصق

 ىوثلا هملع قلاوا بوثلا سبل ىلع ردن ردقنان دهشتلا ردق دعق امدعإ ( اي وثدجوف

 دوسلاو عوكرا ىلع رداقريغ 2 ايموم ) ىلطملا ( !ناكوا) وا هسسسل ق فلكت لو

 لصلا ( ركذتوا ) دهشتلا ردق دوعقلا دعب ( دوجسلاو عوكرلا ىلع ردت )
 بيرت ب>اضصوفتو ( ةؤاصلا هذه لبق ةولص هلع نا ) ةلاملا هذهىف

 (( هيلع تعلطواايما فلطسا) ةلاذلا هذهىف ( ىراسقلا :راسقلا ماهالا ثدحاوا (
 .تقو لخدوا ) ةلاملا +! هذهى رقلا ةولصف وهو ( سعشلا ) ىلصلا ىلع ىا
 اصنام ) ىلصملا ( ناكحوا ) ةلاحلا هذه ( ةمجلا ةولص قوهو رصعلا

 عطقتاف رذع بح اص ناكوا ) ةلاخلا هذهىف ( ءرينع تطةسف ةرجلا ىلع
 عطقنا نان ةولص تقو بعوتسا ىح عاطقنالا رعساو هلاخلا هذهىف ( هرذع

 رصعلاّتفو جرخ تح عاضقنالا رثساو رهظلا ةولص نم َةلالا هذهىف وهو

 هجحورأل ( هفسحىبا دنع هئولص تدسف ) ةرشع ىثالا ( لئاسلا هذه نف)

 ةولصلان ماض رقت دعف ضرف هءنصن جو رك ا نا عم دعت هعئصريغ را يمانةواصلا نم

 ضرب سال هعتصي جورملا نال( هتولص تمت الاقو ) د_سغتف هكرادت نكمال

 . مدا نتا. نس نع نيس امس و نو دييشولا هل 4 1 تمتدقف اذه تلعفوا اذه تلقاذا دوغسمنبال مال_سااو ةواصلاهيلع هلوتل

 ا



 0 .يغرشادهلا و 1 ةدعتاا ضارتفا 0

 ]| قملاو ندا ليوجشلا لاقنكل نئدلا لاك ميقللاعبت ضبارغاا ناي.
 ١ ةخمت> ىبا باوجو عف ىلا كحل هلل «قفوقوااو ةفوقو هريصتتاانه حج دإ

 ىلاسعت لاق هيلا برقام مسان ىمعسي “ىلا نال ماَعْلا تيراق ثم ؛
 ةولصلا هيلعلاقو التق لتق نع مالسلاو ةواصلا هيلعلاقو ارجترصعا
 قبدقو 0 دعق ةقرعب ل نم 0 لع 0 0 ربع ل مث دل

 هعبت نمو ا ا همئلاامناو هع مل 0 هددع اًضرُف

 لبةواضرف هعاضل حجورذلا نوكالا هلدجوالو داسفلاب لئاسما هذهىف هباوج

 ةمي رحل نا اراشعاب لياضرذ هعئصن ؛ جورملا نوكل سل لئاسملا هذهىفداسفا 1

 0 معاك ةلاخلا هذهىف ء ءاسشالا هذه ض١ ارعاق دهشتاا نم هغارف ارف دعي قا ْ

 قانياه دمعت نيب قرف مل كلذكخ ناكواذا رن 0 0 الخ |
 ثدحارعت وادهنا اوءجا دو ةودواصلا لالخ ىفاك لئاسملا هذيهْنيم و ”ةولصلا ||

 ليقو ةولصلا لالخ ق كلذك الو هتواضص ملأ ةلاخلا هذهىفتايفاسنملا نع هريغوا

 ثدحلا عم ءاذالل لب هعئصي جورذلا مدعل سل ةروكذملا لئاسملا ىف داسفلا |[ ْ
 دتسيفر قناسسلا ثدحلا لع رطل رذعا١ عاطقناو ةدملا ءاضقناو نورا

 ض ورع قالخ 0 ءزد ,ج مايقل لك اح تأ هده رهظيو ِِش ١

 1 لبمو لياتسملا ة ةيق ىف درطرالهنالرظن هيقو ةولصلا ء ةاضقن ادعب ضراوعلا 5

 نم مدقت اع اك هللعو ضرف هد: 6-5 ور لمان اىلا قاكلاى نيدلا ظفاح حلا

 هللغو هيفاع مدقن دوو ةولصلا هذهنم جوزخلاابالارخا ضر ءادا هنكمالا ا

 هذه ةماةالارفاسملا ىونوا نح هلال هذهىف ةع رخل ءاش , ىلعانعجب اناس
 امتاو اهتاذ اهب داربال هع رضلاو ةواصلا لالخ اهاونولاك هضرف ريغ

 ةزورمض اًضرف ناكف جورذلا ىوس رخآ لف قبب ملو ة ةولصلا لاعفا اهب دار
 ةيصعع 'نوكيدقاهتم ع وركلا لش ْناف قاقحلاوه اذه نا رهاظلاو ىب

 ثدحلا نوكودمملا ثدااب نوكيدقاذكو بوجولاي فضتن "ال ةيصعملاو د

 : جاها ضر 3 امل 0 باغي انك هر 0 ضيارف نم ةضإ
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 هلاثي>قمال ةواصلا نه عيورملاا نيسفنا ثنح نم ضرفؤهاماق ضرفلاوه

 ثيح نم ةرهاصلا ةمر ابس عاجلا لق عوقوك اذهو هوكاوا ثدختوا بذك

 جورخ هناثيح نع ضخزالاببسر سلا نوككو قزوه ثيخ نفالدلوال ٍبشوه
 اهلاضرف هنوك نف مزليالو ىلواا ىلع درمتؤا ليمسلا ةفاخا هنا ثيخب نمالدن دع
 . اهل اثم وهو فيكاهتم ءرجي سيل مالسلا اذكو طثارنشلا اك اهتم ءزجهئوك

 انعزاهذإؤاهئاهناب اهمامتا نالاذهو اهلالخؤ هدوجوب دسفنا قح اعاجبنا
 داولاو راهنلاب ىهش لياناك هيفانباع ىهتنامنا ”ىشلاذا اهداضنام ليفت

 دعب ماهلي زبامدقفل ةماصلاب ىلض ولام لئاسملا هذه ىلعد َز دقواذه ضايبلاب

 ىفةتافءاضقو ةثلثلا نهتقو ل+ذاذاامو اهتلازا ىلعر دق دهشتاار دقدعقأم

 روقلا ىلع زتستإف ةلاخلاهذهىف عانق ريغي ىلصتىهو تغنعا اذاامو هلاخلا هذه
 هاف( ناكرالا ليدعت ) انت فلتخلا ن؛ ةيناثلا ىهو ضبارقلا نم( ةئفاثلاو)

 ضارغلانمال( تابجاولانم ) ناكرالا ليدعت(انهدتعو) ضبارغلاركذ لوا
 .لاقف دوهعملاو ع وكراىف لادتعالا كرتن عد لئكسو كانه ليلذلا مدقتدقو
 قسخربسلا نعو هتعهللا ىضر ةفتش+ىب نع اذكو هتولص زو_<ال نا ٍفاخا ىنا

 : ندوتالا دنعالاب ةولصلا ديعيتا ةمزلب ىا لادتعالا همزلن لادتعالا كرثنم

 ماههلا نب نيدلا لاك مميشلا لاقبجاولا كرنب هيف عقاولا للخغاربج ىناثلاو لؤالا
 مررهلا ةهارك عع تيدا ةولص لكى مكملا وهذا ةداعالابوجؤىف لاكشاال

 لؤالاب هطوةس مدع ىضتفب ىناثلا هلء+جورركتبال ضرغلان ال لواللا رباج نؤكي و
 نيب ةسلجلاو عوكرلانم ةهوقلا اذكو ىئهتنلا بجولاال ضرغلا كرت مزالؤهو
 ووك للا ثيدعلل سوي ىبادنع ضئارف اهلك امهيف ةنينايطلاو نيت دحمتلا
 ١ مامهلا نب نيدلا لاكجيشلا لاق اهريغو ةبادهلا فرك ذام ىلع نيس ىهايهدنعو

 ةعب رالاناتسلا باد ىوراملو ةيظاوخلل نيئبجاو هسللاو ةموقلا نوكتنا ىتبفي و
 ىزجنال سو هيلعهللا ىلض ىتتلا نع دوعسم ناثيدحنم قهبلاو نطق رادلاو

  نس>ثيدح ىذمزلا لاقودو<لاو عوكرلاىف هرهظ اهيف لجرلا ميقبال ةولص
 ىواتفق ركذام هيقوهسلا دوحب ناجحا هيلع لدن انغدتع كيذك هلءلو ميت
 عوكرلا نه هسأر عفرر لو مكراذا ىلصلالاقو هلا بجورام ل صفىف نا ىضاق

 )ينح )

 للا نا د ناو نا ودعلا ناعضو ضاصقلاو دودخلاك ببسملا نبق بسلا



 ّ 00 0 0 74 )1 ا 0 اههدئعامجا
 | وهو هتاذل ذوصقملا نكرلل هلابك ىلوالا ناب ةساجلاو ةموقلا نيبو د

 ا( اناكف لاقتنالا وهو هريغا دوصقملا نكرلل نانئوكم نيت ريخالاو د
 || لكف. قيلدلا ىضطتنم نا تلع تناو نيتلدكملا نيب تراي ارا
 3 ا مامهلا نبنيدلا لي زميشلا هلاقاذك بوجولا ةسلجلاو ةموقلاو هل

 || ىواتف نع مدقتام ىلع ةياو راهتمفاو اذا ةيارهلا نع .لدعل نأ ى
 | هسحرش ىف ردصاا ىضاقلا ددشدقو هلوق نم ةينّملاى ركذام هلثمو ناحىن

 ا دع بجاو ملا لاكاو ل اهيلبادي دشن اهعيج 7

 بيلا 0 ةريدتعم 0 3 ةولصلا د ن د 0 1

 ْ ار كفل ضس» ا ةولصلا ياعالو '
 ل توجؤلا 0 م تو درا

 ا 0 قف هدانا و دقو #ر ا

 ا املا 0 0 بال . اوه سا هرزك وأ قح :
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 005 يل رت 77-7-ب-7-7-77-٠-٠--09-00000----9

  هناوحرصامىلءوهسلا دوم بجويالف ءا'ثلاو ميبستلار ولم نئنيح ةحاقلا
 " مامالا لب وطتك هوركم رخآآمماىلا دون ملاه ةركبال د_ثول هئا ةشم مارلي و
 'ميدقتى ا( اهعدقت) تابجاولا نه ( و)اهلبقام ىلع ةعكرلا ةلاطاوا ةعاجلبا ىلع
 711]| (ةرولا مْم) اهنم (و ) اضيا اهيلع هتيظاولل ( ةروسلا ىلع ) ةحئاسفلا
 ةيظاولل حافلا ىلاىا (اهيلا ) ةروس لدعت ىتاا تايالانم اهماقم موقباعوا
 حاتةملاق ماللاو ةولصلا هيلع هنا ديعس ىبانع ىذمزلا ىورالو اضيا

 دججلا,'ارقن مل نمل ةولصالو ميلسنلا اهليلحتو ريبكتلا اهع رحتو ر وهطلا ةؤلصلا
 هاور ةهنعو ىده_بلا باهش نب في رط نايفسولا 0 قف نكلو ةروسو

 لاقو ىدعناهّْياو هفيعضت ىأاسنااو نيعم نبا نع لدن .دنسمىف ةفيئكوبا

 هنياساو هريغ اهب ىتنالءايشان نوتملاف ىت اهنا هيلع ركنا اماو ةاقثلا هتعىور
 كلام دنع ضر ةروسلا منا اهريغو هيادهلا ىف ركذامو ىهتنا ٍةيعتسم

 ثابجاولا نه( و) ةثلثلا ةئئالا دنع ٌةئسوهل. هيهذم بتكنم *”ىشىف دجومل
 برغلا واو نب ديعلاو ةعججاو رحقلاك اسهب هيف ( رهجن اعف )ةءارقلاب( رهجلا )

 ( و ) مامالا ىلع بجاو كلذ عيجج ىف رهجلا اف رتولاو حي وارتلاكو ءاشعلاو
 ةتفاحلاو رهجلاناف رك ذام ريغك اهبدمض ( تفاح اعف ) ةءارتلاب ( هتفاخلا ) اهتم

 .للوالا ( نيّتدعتلا ى) ةنجاو اهئاف (دهشتلا )ةءارق اهثم ( و رتولا ف تونتلا

 ( ةباور قو )ةءاورلا رهاظ وهو ةريخالا ةدعملا ىفاك ىلوالا ةدعقلا ىف دهشتلا

 لام هيلاو ةئس ىهق ىلوالا ىف اما طف ( ةريسخألا ةدعتلا ف ) ةسبجاو ىه
 دهشتلاةءارق ( و) تابحاو اانا لاق ثيحةواصلا فص باب ىف ةبادهلا بحاص

 0 كرتريغ نم كالّذ عج ف ةيطاولل رهطا ةياورلا رهاظو ةريخالا ةدعقلا

 ( ةوالتلا ةدحص“)اهنم (و ) ارارع عامل ( ىلوالا ةدعقلا ) تابجاولا نه (و)
 اهيفتبلتاذا اضيا ةوالصاا تابجاو نم ىهف اهسفنىف ةبجاو اهذوك عم اهناف
 تاليكم نم اهتال وهسلا دوعش» هياع بحب اوهنس اهلحت نع اهرخآول ىح

 وهداادوكمزال (وهسلا ةدجتم )اهنم (و) بجاو ضرفلا لمكموةءارقلا ىهو نكرلا
 ةالصلا نمللخلا عؤرواهالاكاو بجاولا كرتببسب ةواصلا ىف لاخلا نم عقوالربج
 دارملاو كرئريغن م اهماع ةيظاولل (نيديعلاتاريبكت ) اهنم ( و ) بجاواهلاىاو

 |7١ ضرف مارحالا ةريبكت ناف تاريبكتلا نم يف عشبام عيججال دئاوزلا تاريبكتلا

 بار قا هلومن ندد كاهن“ 2 جوج



 0 ا هدسعلا يد ا كا لوال 7

 ريغىلا .ضرغلانم لعتنادعف ىناكلا عوكرلا وهو

 ةءبارااوا هس 0 ضوهتلانع ا دع

 ْ 5 00 رخالا زال ما د عيمج نيب و كا

  ةيبلص ةدصموا ةسكر ىانع ىت انزا لبق هدعب 0
 ءاضفاعوكر نو 55 و اذكو وهسال دعسو ةدعقتلا داعاو اه

 3 ةذسملا 0 ةمان هيكل 0 0 0 امايقوا 0 :

 لك 0 هاد 2 لا 00 ةمات ل ىلصي ,دحو  مايقلا كر |
 دئرتلا 4 ٠ طقسي تيح ءاد الا ما يع تاجكرلاك : ةو :

 5 ةروسا كرد - 0 01 نيد و 00 1

 ا هل 4 هلطاسا 1 0 ل فييخا

 ْ عوكر اديه يلهو ١ اهروصسل هاذ اهلق ىلا ةكراق لع 1 0

 الا بسأل 0 بعدا ا 000 ا
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 : هئيطاولاندئعبجاوَو وهف مالسسلا ظفلي جور |اماو ضفر الشال مهرلاب متاع

 ”تدسف هكرتولف ضرذوه هثلثلا ٌةَعالادنعو هيلع مالشلاو ةواصلا ةيلع

 ”ديهشتلا ردك دوعتلا دعب ادع ثدحاول هنا متنا لع انثدنعال مهدنع هتولص
 هكرتل رحأا دها رك مه نكلا هتولص تمت ةول_صلل ايفانم الع لعوا ملكتوا
 انا تعفو ةيطاوملان ا نهةريخالا ةدعتلا ضارتفا ىف مترك ذام لاهبالو بجاولا

 ,وهامال ةولصلا ىف لخاد وهاعف كلذ لوفقنانال مالساا ضارتفا ىضَتَس لمعملا
 ادصقاهلالخىف عةواذا هباهداسفو اهانا هتافانمل حيراخ خ مالسلاو اهثع جراخ
 اهئاهتتاللا م : )د ةولصلا ةدرص 4 ناي او اذه 1

 1 ار 0 دنع 1 ه.كنم هند جرخاو ( سحاك 0 ىهو

 ديق امانا دك ا رثملا نمزتكلا جارمش نم ضب هلافا ارا تعاالو ةولصلا نم ”ىثىف

 ةولصلا دسغ: ضرف ةولصلا ىف كاذ دعب امهجارخ انال رييكتلا دتع هلوشب
 اوجرخا لاق عاللاو ةولصلا هيلع هنا. عوضو» ثيدح كلذ ىلع دتسا مث هكرتب

 اذهناىرمتلو مارح هيلع ةسنجلا ديكنم هيدي جر ملنم مكماكان م مكيديا
 فيعضالو م لق: دجويمل هناف كلاما لالدتسالاب و مكملاب ميظع لهل
 ,.دقشنمل لصا ه4ثيدحلا اذهنا ضرفول هناف لالدتسالااماو دحوينا محدنالو

 كلذ ريغو ةحافلا ريخو ناكرالا ليدت ريخ ىلع ادنأز نكي لو ةهاركلا ريغ
 اهب دب راام ىلع ةلالدل!ىف اهتوةو اهتعص عم بوجولا ىو اهيت تيدي ملامم

 ةظافلا نع بان ميسو هيلع هللا ىلص هللالوسر 5 ذك قاتم شي دم فيكف
 همغلاب هلذسرامم ال نمراّرغالا فوخ ةصدتاا الواو هتدوربو هتكاكر ةدهيصقللا

 ىوناذا ( مث) هنع باتكلا ةئايصو لصانع هرك دنع زرحملا لوالا ناكل

 (ريبكلا عم ) عذرلا نوك لضفالاو ةنسوهو ( هندي عفرو) مارحالاةريبكت ( ربك )
 ' ةيادهلا رك ذو ) هأهتتا دنعهؤاهتناو ريبكتلا ءادع ادنع هوادتبا نوكيّنأن

 ا عقرب و اه.يفلاّوهناف ( ريكرمت 2 الو ا هيد 0 هنأ

 اريشاىلا ريش ةعملا ظقوأ ىلا ظعللا اذهو هيلع : 0 لسوديلع هللا ىلص

 1 حدالاو ىواسطأ | نع ىككاو فاسو: ىتبانع ىورملا قهو ةنراقملا

 تابثألا ىلع مدقم ىئئلاو ىلاعت هللارغن ع ءاربكلا د هل_هقنال ريكي مئالوا
 رك ذو نيرخاو تاخىنضاقو ةغحتلا بحاصو مالسالا خيش رانذم ةيعلاو ىهتنا
 هللا ىلص ى :!!نال ا عج ماسلا اذهلاق هنا .! ىلاقيلانع كندا 2



 00 رصعا ء.- ولا ثاثلاو لسنا 0 هل

 قال ديقم 0 بوجو طظقالاب 30 0 0 اشي ىلع ذلأ

 4 7 د هذهف اذا هيلع 11 ظلال ضب فد رودقو عقرب 000

 هناب سئ ويف مالسلاو ةواصلا هيلع هنع ثيدح در 1 لوق لك ىن«» ىف قو كاوقا ١

 0000 هلا_عذ ادحا 0 1 ر و 07 03 0 1 ْ 5

 ىلا هن 10 0 ةنسلا ةثلثلا ةعالادنعو 0 هعراصا

 هللا لؤسر ةواصا ميكظفحا تدك لا هناديح ىلاز 2 ىراضفلا

 م "قاما © دل م م ءادحميدب 0 د هئيأر 0

 0 2 هدد ا مقا اذا لسو 15 - كاسل :

 8. 5 2 ”ةراعولو ةاهث "يا 8 رفلاوبا لاق هيدا

 قفو 0 نيماجالا ةاذاحم 1 00 0 1
 لئاوزع دواد نب ةباو راثأ 1 0 تحوق ا ث') ِ_



 ] و
 د«. سس حس سو حست

 ريغنم انيهذك هذك هبهذمف هينذا قمح هيماهاو هينذا ىلعا هغباصا قارطا

 مخدالو ( ُ رقتلا لك ( حب ردن( ال) نكل : ا هي لاج(ةمباضا رذ 690 رش 53 قرذ

 الا( "ةلبقلا وح هنفك ع نطي) عفرلاةلاح(هحوي و و) ةداعلا ىبعاهك زب لب ؛ مطلا لك

 أما (و) ىرخالا فكل ا ىلا فك لكن طب لحجم مع دعب لاقو واما قواهيلع لابق الل
 اهعباضا سور نوك: ثيحن ( اهيدث ءان> رك ادن يأ عفرت)اهناف (ة* :ءارملا)

 ةنسلا اذهليق يتثلا فو رسلا ىلع ىبه اهراواهلرتسا كالذّرال انهببكنتم ةآذح
 فكنا هيلعدرب وىهتناةر وءي تسلا هفكن ال لجرااكذ ةمالاىفاما ةرخلاىف

 'مدالؤالأو قعر را رانا ةفيتحى انوع نسحلا ةاور ىفو ةروعب سنلابضيإ|ةرخلا
 دعب ريك اههدتعو غيت ىبادنع مامالا اريبكت انراقم اًرييكدريكم ىدتتللاو ) انركذاذ

 اهاءلدب ةلثسملا تم دقتدقوزاوجلاىنال(ةيالضفالا ىف )وهاعا (ىفالخلاو مامالا ريبكت

 واو ) ةدكذوم ةنسس هنالريبكتلا دنع ( نيديلا عفر كريالو) ريبكتلا ثحىف
 ةتسب ةالابم مدعو فافخعساهناللب كرتاا سفنلال ( مثأي ) هكرت ( داتعا

 ناحالا ضعب دك روااهأ هر هرع ةده - سو هيلع هللا لص ىلا اهيلع بطاو

 عضإمث) ةركحأواا ناسلا عيججيف درطم اذهو مث أي الف دايتعا | ريغ نه
 ىراسخلا ىورامل تالا افالحا, دنع اههلسربالو ريبكتلا دعب (هراسن ىلع هنيع
 ةعارذ ىلعوعاا ديلا لجرلا ع نو رمثوب سانلا ناكدعسنب لهننع

 عفر 3 هيلع هللا ىلص ىبنلا ىأر هنأ رجح نيل اونعو ة ةولصلا ىرسسلا

 ىلع ى يك هدب ١ عسضو معه هن وذي فما مئربكو ة ةولصلا ق لغد غن نيح هد

 هللا ىل_ص هللا لوبسر 0 لاق باه نب ةصربق نءَو ملم هآور سلا

 نسح ثردح لاقو ئذعءرتلا هاور هنيع هل اعش ذخ ايف انموب [سو هيلع

 "عضولا نيب عمجي نا ةنسلاىا( ىرسسبلا هدب غسر ىنهلا هديب ضو )
 رك ةاهضعب ينذا ةر وكح ذلا ثرداحالا ىف در و ام نيب اءجج ضيقلاو

 ىلع ديلا رك ذ ضعلاا ىو ديلا ىلع دعلا عضو 0 ذ اهّضعي قو ذخالا

 قلحو ىزرتسلا فك ىلع ىلا كام نا عجلا ةيقيكف عارذلا

 قدصيف عار ذلا ىلع هثلثلا عباصمالا طسيب و غسرلا ىلع رصتلاو ماهثالا
 (امهعضي و) هنيع هلاعثشذخا هناو عارذلا ىلع و ديلا ىلف دنلا عضو هلا

 كلأف نع ةءاور وهو ردصلا ىلع ىفاششاا دنعو (ةرسلاّت )لع رلا

 ةرسلا تحن مولا نوك مامهلا نب نيدلا لاك متناول دجتاو

 || نم ةوهعملا ىلع لاف لمملا بجوي ثردح هيف تر : مل رادصلا وا

 | ةرتسلا تحن هئمدهاشلاى وهلا مان تلا ق ميظعتلا دصقينل اا اهيصتمو

 . ( ركذو )



 ١ 8 0 ََس دل مسضو ةولصلا ىف ةنسلا ن ْ

 0 لا 0 لاق 7 معلا و ددجلاو د

 احس فدو ا هقيزح 0 نوت 1 0 2 ١

 اههرتع ةزان+ لا ةولصو تونا ءاب مل لاح عطيف ا 3 دما 3 8 سا

 نادعلا 2 تاريكت نيب و دو“ /١و ع وكرلا نيب ةموفقاق (لشرب 0

 كدج ىلاعتو كعماكراسبتو ىا ( ملا كدم و مولل كناهسلومي ) ماقاغنا
 عر ىرذطادعس ىلإو ”ةشراعو' ساانع قو 3 ىو ردعت كري_غ 0

 موديت# نبا رعالا اعوذ رم حلاك دعم و مها كنا سعت حا مسالا دل دوعسع نب 1 1

 عيب ىفو هلوقنمرغ ن نع ظوفحماو لاقمت . ع2نع هتغقر قطف رادلاو طن

 :تاملكلا 350 5م ره ناك باطلا ن كارل غنا باب ءاىلا ناوهو ة ةديعو 2 سلا ا

 نهنامع نع ىطقرادلا هآورو كافور ةشياعز 2 .ىذمزلاو وانو 0 و را 9و ْ

 .هلوقنم هدضاع هللا ىذر قردصلا 5 ىبا:نع ل ودم كَ ديعس هاو 00 , هلوق ,

 :ماق اذا سو ةدياع هللا ىلك هللا لوسر ١ ناك كءيعس تا ع دواد 23 ف و 0 ١

 هللال وش مثثلثهللاالاهلا ال لوش مث ملا كد : ومهلا كناه لوي .مربك لمللا نع
 هلفنو هخقنو ٠ زمه نم ميج ىلا ناطيشلا نه . عدا عيمسلا هللايذوعا ايلا ريبكرب ك1

 لالالا لاق ةءاه ٠ ناو ىناسالاو .ىذمرتلا هخ رخاو م

 ناكديعسىبا ثردح هائسا ىف ماكتدقو اضرا لاقو بايلا اذه. ىثيدح 0

 نبىلعو ىئوهتنا ك ثيدحلا اذه حبال دهسا لاقو ىلع ىلع ىف ملكتي دبع

 لعق نيقانالو رم دك ةعرزو او نيم ناو كو هقثو 4

 عم م هللا كنا مالسلاو ةواصلا هياع هدعل خادش دال

 عمر ناك ىتايال) 2 د 0 2. 0

 ىقنو وب رغلاو وف 000 و 00 هللا

 ْ ىريلاو ءاملا و لشاب ىلياسطخ ند قاسفا اة دل و :

 | هس ةدرئاذبو الان زمدحا يع 2



 ل ملط دقرخ اعوذرمنع توا ق َح وبر وفروا عوفرل خا لصاحلاو
 .(دازتاو) مالسلاو ةولضلا هيلع هنع 0 هناديفت ئيارس نّريِما اذا هليدع

 ناو) هتدان ز زن عنعال ك ئوانثل جو ظفل كدج ىلاعوهلوق هدعب حاتفتسالا ءاعدق

 نبانع ىوردقوةروهشملا ثيداحالا ىف ركذمل هنال ( هن ىىدوبال هسنع تكس

 | ءاعدلا باتكى هبودرع نإاو بيش ىبانيا هركذ ثيدحفف هلوقزم سابع
 | مالكلا ب>انءنا دوعس نبا نع سودرقلاباتك ىف عاجش نبا ظفاملا هأورو

 || ىلاعتو كعما كرابتو كدمح و مهللا كناحس دبعا !لوقن نا لجو رع هللا ىلا
 | لحرلا لوش تأ ىلاعت هللا ىلا مالكلا ضغباو كريغ هل الو كواتثلجو كدِح
 ىتآ) هليقوا ءا_:ةادعب اضيا ( لوقو ) كسفن كيلع لوتيف هللاقتا لجرلل
 | طعانيكرمثم لا نم اناامو افينح ضرالاو تاوعسلا رطف ىذلل ىهجو ثهجو

 | ثيدحنم قهببلا ىورامآلا مضل ىلع فسويىبأل ليلدالو ( فسوق ادنع
 | كدمح و مهللا كناصسلاق:ولصلا محقتسا .اذاناك مالسلو ةواصلا هيلعهنا رباج
 'تاوعلا رطف ىذلل ىهحو تهجو كريغهلاالو كد ىلا_هتو كعساكرابتو
 | نيملاغلا برهللىتاممو ىايحتو ىك نو ىتالص ن|نيكر شما نم اناامو اهعينح ضزالاو
  هريغوإسم مث قاع اهنمث.داحا هيفف يفاشلاهب لاقاك هيجوتلا دارفااماو

 تهجو لاق ةو-لصلاىلا ماقاذا ناك مالسلاو ةولصلا هيلعهنا ىلع ثيدح نم

 قالصتا نيك رشم لاّنم انا امو افتح ضرالاو تاوعكارطف ىذلل ىهجو

 نيلسملالوااناو تررحا كلذب و هلكي رشال نيملاعلا بره ىتامتو ىلبحتو ىكسنو
 ىرةَعاف ىنذب تفرتعاو ىسفنت تلظ كديعان و ىب رتتاالاهلاالال كلماتنا مهللا

 اهتح الىدهيال قالخالا نسحال ىندهاو تناالا بونذلارفغالاهعيجج ىب ونذ

 هلكريملاو ك.دعسو كيا تناالا اهتلس نه فرصبال اهئس نع قرصاو تناالا

 مكراذاو كيلا بوتاوكرفغتساتيلاعتو تكرابتكيلاو كيان كيلا سنلرمشلاو كدي
 ىّحمو ىرصب و ىبعم كلء شخ تلسا كلو تنعا كببو تعكر كلمهللالاق

 ضرالاو تاوعسلا”لم دنا كلانب ر مهللا لاق عفراذاو ىبصعو ىبظعو ىلهعو
 تنماكي و تدحمم كنمهللا لاق دجساذاو دعب ”ىش نم تئشاه ”لمو اههتنئامو
 | هللا كلراي-: هرصي و دمعت قشو هروصو هقلخ ىذلل ىهجو دم تلبما كلو
 ىلرفغا مهللا ميل_نلاو دهشتاا نيب لودبام رخا توكيمن نيقلاهتا نسحا
 01 ىئمدهن ملعا تثاامو تؤرساامهو تناعاامو تررساامو ترخاامو تمدقام

 3 7 ةقدح ىبا دنعو تناالا هلال هع تناو عيا نا

1 8 



 لوش 5 0 0 رق 3 ضر ما

 هيدصتولاذه . ااقانكع ريزعال لاو ل ا "نال 0

 0 ( يسال درع )ع ةيئلادعإ 7 كلذ 2 نر لازم

 000 اين م 4 ذا ينل نيب 7 1 4

 ةاوم ريالا اثق ةبئاو ل امخالإالع 0
 هنال 0 2 هنا 000 2 هلحق ذئاح

 ١ ران هبوجو اطعو ىرول ن نءو ءالعلا ةءاعدنع ا 3

 ْ م راخالوو 00 : نا اههتهدعب و ءايسحا ل دنا 0 هوم بو

 بجاص 5 ةهظفاو را 2 3 روهتا ل لوقىلع ىراصلاب معا هللا 0 0

 :قاربلا ظفا ةعقاوما رقع> ىلأ هيمفلا رابتخاوهو ملا : |

 اذكو ةحول قياطم ذوعاف ذوعلا بلطأ ذيعتسا ى م نال . 0 , ْ

 مدقتلا ديس 560 وا مادا ادع هتذاعتسا ن 3 ٠ لوهثملا .

 اهنناتسينا ىنبيحو 0 300 ءاتوبنبو

 ا لكلاو هلأ | مقدل هنالالوأأ

 لبقهي لأي نإ ديعلا ق قو ( درغتملاو م



 ا اسهل هتيعرش ناله أب ٠ ءأ يي ةءا 03 عبت 00 ع

 ل فالح | رهنال هنال ىدتقملا 3 ىتأيالف 3 آلا 0: نأ 0 َ

 دنع ل هدئعو هوأ علا ( مامالا ةقرام دمبآلا ا داع

 ىتأيهن قيسام ءاضو ىلا ماقاذا مث ءانثلل اعمث عورمشلا
 ٌ ظ ركذام ,لعاضي ا هدةعدب

 ىتأن قو.ملاو )لاقثي- صللا ل قنام ىلع نيت رع ل هنا ىلد ءانب ةصالخلايف

 | ىرخا دق رك قبسام ءاضقىلا مايتلانا ههجوو ( طقتلملا و هرك ذادك
 ةصالخلا ريغف روكحذملاو دارؤنالا ركحىلا ءادتةالا مكح نم هب جو ملا

 ر

 : ءاضقلا ىلا مايعلاد.نعال عورشاا دنع فد سوبىبا لو ىلع ذوعتيإ قو.سملانا

 ضء!ىقو ب 2 كلا نءرثكو ةيادهلاو روكذم هان رك ذام ىلع ذوعتلاىفى الملا مث

 ةصاللنا فرك ذودختو فسو ىبأ نيب قالخلار 12 عمل او ةموظنلاك ب ىلا

 ريغ م هلوق ىلع صلاراصنةا ىف لايسلايه اذه ناكذ مدا فسو ىبالوقنا

 راتخالاو ىفاكلاو اهحؤرشوةرادهلاو ناخ ىذاقر 5ك ا نكل الخلا ضرع

 عراشلا ( كردا اذاو ) ذخأ: هيو ةءارقل عبتدلا ار نتكلازك او

 ةءارقلاب ( ره ) مامالانا لا-كاوىإ ( وهو مامالا) هعورش دنع ةولصلا ىف
 تاتكسدنع 0 مهطعل لو ( 4 (تصنب 0 ءانشااف قأبال)

 (قاودت 0 0 71 00 )مالا ىنع عت احا رع عم ةث :سلابنات : ل

 قث ةروسا!ىف هكر داناو ( قافتالاب نشب ةحاسفلا و مامالا كردا اذا ) لاقدنا

 : ىلا ءتهلوق ىف لصف الذا دعي وهو ةرخنلاو هرك د د د ءال فسو ىنادنع

 لوالالوءااوه ميال اهريغو ا اه اند هن الا هلاوعع“أق 3 هلا ”ىرهاذاو

 ءا تام وبدلا (ندي ءااو ةعخا قاما ( ضصلنلا قالطال اة هءىتأنال هنا

 كاذكاضيا ا_هريغذالاو تااغاا ىف اههيف عشب ماعألا نع دعبل نال بااغلا ىلع
 . معسال ثيحب ( مامالا نع ادعإ ) ةءارقلاب رهجلا لاح ىدتستقملا ( ناكاذآ )

 تاصنالا بودوىف اولا ( ةيف نورخأتمللا فلتخادؤ ) هتوص
 مهطعل لاقو ر لأ أو ةءا رع زو مهضعب لاق بط بيطخلاو دايعبلا ىلع

 || هنال انه نوكينا تي اذا 1 مدا قالا .انغلاىف لاق تاصنالا بجي
 3 / ا ١ ةسيسالو 3 0 بجتف 1 تايضدنالاف عامسالا ةنكعم لنا



 0 ايما د الفم نيئبضفلا 1 زارحا 7 ل 1 7

 انش اردبرال هب لغششنا نا هنا 0 0 بكل ع 5

 زارحان ال” ءانثلا كرد و( مامالا عاتب 3 1( كلذ كشو ماما
 دءاجلا ذ ةينس نإل ءانثلا "هليضو زارحا نم لوا ةعكرا كتف

 ذا مكملا (اذكو)ءالعلا ن نا 0 ْ .
 انهن *ئىثىفدكردي ثاوا هنا هنظ ىلع اغن'(ىوالاة
 أ ةدسلا 0-3 نينجا 6 ا اع ال د

 ١ هكاردا فال اهتلتل اهيف ةكراشملا نا لان هنا ةدعقلاىف .
 ةليضف زارحا عم ىلوالا ف ةكراشملا ىنداف اهلامكب ةيناثلا كردي هناف كوالا, ١

 عوكرادمب الا ءاردا اذااف (عوكراب ىتأ,الو) ىلواذئنبح اضيا ءانثثا |
 ةنع ةرق نا ها ابل را قو: لإ ىلع - اولا نال

 0 صل هياداوتل 0 هم ةصبسأ 2 رادقم 0 3 راف 0 0

 مالا د تكردا نال هنا رع 0 دوا 2 هاو زوالا 5 انة 1

 ل 0 5 0

 ل هنا لال لق ون ا 59 ءرجف ةكراشل اننا طرع

 ديبالا راو 0 1



 اى لدا ا نتا "فنا .ةاهيلم
1 

 ْ 0 لوالا 00 ة ةفصف علا 0 عتاب ال

 0 0 0 ا اكلم وعلا 58 3

 ا 0 0 1 00 اهباخت اذا 0
 زذ طوخالاوهاذهواهب وج وباولاف ءالعلا رثكا نالتءارآلا هيف تحت
 .ةدروامو اهيلعمالسلاوةولقلا ةياعفتيظاونت ىلع لدت ةديخصا]
 ْ اماو "ل 0 نع سيلفا ا

 00 ةراوس ال ادحاو الوق ةضافلان 0: نأ ا

 نع ىوراملو نآرقن سلاعمدن زدت قالا عم نباعصلا عاج[ فصلا ف
 هللدجلا متأرق اذا اسود اع هللا ىب_ض هللالوسر لاق لاق
 0 باتكحلا 2 نآر لا 9 ا 20

 2 ثيدحن 18 هزيغو 0 أ - 0 ور نا ٍ

 مق قاستهلا لاقليم وةياعهللا ىلص هَل هللا ل وس در تروس هنعدللا د را

 اعلا بر 0 د و ينصت دف كيل ل

 يللا طا م اره لاقاذأ 5 انو 52-0 1
 :دجحا اذه لاق 2 دن 0 20 لغسل



 ١ د كا ع 1 1 ثيح 0 تان

 ثاثلاو ةهضاخ ىلاعت هلاهلق ثلثا و هديبع نيبو

 هب , لئاقاا مدعا اهريغ م هبا نكمل ةحتافلا نم هنآ

 هدائسا لاجر نوكو فيك نى ىنطق رادلا 0 ا 1 1

 هنا 9 . نأ "هوك عم هللا فصتم مهبف نوكينا زاوج ىو

 5 0 0 م ث , 1 ٍِض 00 هاش دن 001

 : تانالار 0 ل 1 ادالي ا م ةروس 00 نأ 00

 م زال لب: رودس لكن م ةبآ اهذاهنم مْزأي ,الفمصملا ف اهتابثا ىلع هب ةراوصل 5
 وم ذآ اهنا لوقندب و نآر را اهلا نارقلا ريغنع عادل رمتلاب ه نماالا . قم 0

 )ا روسلا جانت فاك كلذ 3 1 وِ ةدحىلع م 5 1 00 0 د 0 ا

 لن ( اذه ىلع 3 0 !نال ! طايتحا 1 0 0 اهلنا ميل او 1

 8 اناا دع ةعكز لك لوا ى مجانآ نسسحالا لاقدنا نسملا نع ةيانكلا ف

 انيامصا ىلع طلغ دقق ببدف كوالالو ةره ىبعسل هنارعن ندو هب هيف الخال 0

 ىاالملا نكيل مهنع ت تاناورلاو انباهصا بتك لمن ن م فرع اشحاف ا

 هياقلا ق ةيملا بحت هناذ ةقن> ىبان 2 يللا ةياوروا امهدطعق بو

 لكف نيت سجقدنا ل نادل لقوا ءريغف 0

 ةحافلا نم .ةيااهنايف ءاعلا ىالتخاب طايتحالا ىلع اولد |

 نيدل الاياب ضريعاو يدر جورذلا اهب ن را

 اهنوك ىف فالدلا توبا ةرولا عمابهب قون

 .ةودلا ف سبل ةروسلا نم يآ اهنا يالا انا ب تأ 1 ١

 اك :طايتحالا توثىف رثؤرالف ماه ىلع ةحئافلا نم ذل :
 ىفاشلا الغ نيعاورلا مصاف دجلا دنعورا ايدنع ني هناث

 مك دلع لص هللا لوسر ناك س ابعنب نع يور اره

0 



03 7 

 ا 2 1 :ؤرو 0

 لا ىئطق رادلانعو ث ثتددح رهجلا ىف ملسشسو هيلع

 1 ميل هقرعيأ ةيكلاملا ضعب هيلع مسقاف نلمسلاب ٠

 . ةروثام تناكناو رهجلا ثيداحا ىتزاحلا لاقو ثيدح
 ١ ا ىواسطل | ىور دقو ِبْناَو شن نم مس 03 ْ

1 ب 0 ا 9 رة را س
ه 1 "ا 

 لا ر

 ١ اانا ةءأ رقلا فذ ل 00

 لا و دجا هاور 2 ندر هللا مسنب ن هرهحنال اوناكف هع

 لسو هيلع هللا ىلص ىبزلا فلخ تيلص هنعو صيدكلا رش ىلع
 3 هللا لوسرنا ل مرا نجلا هللارعسي نوف مهلكف

 ةاريطلا ىورو رجعو ركياباو مرلا نزلا هللا مسبب رسسب . ناك

 | لوسر نا سنا نع نسما نع هب |نعناولس نب عمان ىرسسلا
 ىهتناايلعو نامعو رعو ركياباو م رلا نجح رااهقلا مسبب رسيناك سو
 هسه نبا لوةوه رذنملا نباوربلا ديعن,!لأقو كرابملان او ىروثلا

 نب نسل 1 00 لفغلا نب ماو 41 نب 1

 ا 0 رجل اسفل ( 0 ةفينحىلا
 َّق اهم نام ئالاو ةرودلا لوانم ُه هب اي تسلا هذا مدقتا1

 "ان تاك ١ اا هيلع هنا ىلع ةاادلا ثيداحالا



 8 رفغ د 0 فار 0 < هلا او :ءاق م مم
 هل قمل هن هنالا ةراشالا قل طب مامالا يمت تدل هد و دب لع م ا 1

 ناكف » نابح نبأ عيت و و ىئاسنلا نكس ىو اهلؤش مامالاناف او ءاق ىودو م

 ىف وىا( اهنوفتم و) مامالانود نيمأتلاب متْولا صيصخت ىف كلام ١
 ذوعتلا ماهالا ن< م عار را دوعسم نأ لوقا نيدا نودتقلاو مامألا ْ

 ةيشسش با نبا اهاور هعيرالا هلهؤو رجلا كلاحز و يما و 8

 ماخلاو ىطق رادلاو ىناريطلاو ىلعي واو دج ىوردقو ىضلا مهاربان م

 . ههقلعزع سينءلا نبا ريح نع ليهكنب ةلس نع ةبعش ثيدح نم ك 0
 ١ 5 0 م هيلع مارك الوسع تا هيان رع ل اود

 ريغالئ اذا مالسلاو ةولصلا هيلع ناك ا 1 0 ا 0 او ماه' ها

 دجسملا ريق لوالا فص ىق نم مع ىح ا نيلاضلا الو مه«بلعبوضغلا ا

 0 ا 00 0 0 0 0 0 شرا ائاق ٠

 كتناجا اسال كوعدت ا هحفو دن اولا 00 ىوت د 1 ارا

 مدقتوةروس ردضقا ريق ) تانأ تايآ ثلثوا ةرو- ةروس 92 ةاغلا ىلا )1

 ْ ٍْ ( نيم داوا ( ةريبصقأ 6 2 ( ةداقلا عم ( 1 ارقناف ) ةحتافااك بجاو كلذ

 .بحلولاب هلالخال 6ع رجلا ةهارك ىا ) ةها ركلا د

 راصق تانا:ثلث : لدعت ناتيالاوا ةيالا تناكوا ( راصق ٠

 0 دف .ىقف لخسدي 1 1 0 0 0 م 0

:* 

 كرا
3 



)03 
 ةئاث ىلع ( بصسملاو ) نييلوإلا ذجتاغلا ىلاىجا (اهيلا تايالاوا ةرونلا مين |

 و و مهل ةلغوا فوخنم ( ةرورمضلا ةلاح رغسلا ىف أرشي نإ ) اهدجا هجوا
 لج ئا. نم ةروس رمصق ارادعموا ( ءاثن ةروبسىاو ناتكلا ةحئافب ل كلذ ْ

 هللا لو_سرب دوق| ثنك لاق م اعن ةيعع رع قابس لاو دوادوبا ىورامل رست ا

 اًثارقنيتروسريخ كلعاالا ا للان رغسلا ىف هتقاب' سو هيلع هللا ىلص |!
 ادح امهد تررس ىنريإف لاق ساناا بوب ذوعالقو ىقلقلا برب ذوعالة ىناجف |

 ةي واعمىلوم مسأقلا هيفو سانا عجصلا ةولضام هي ىلص ممصلا ةولصا لزئالف 1
 نيعم نبا هدو دحاو ربغ هيف ملكت مهالوم ىومالا ىثرعلا نجر اديعوبا |

 وهيلع هللا ىلص هللالوسر تلأس هنع هكردتسسمى مك ا !ىورو هريغو
 ا قحلاو بسجحصو لا ةواص ىف امههب انم اف امعنارقلا نما نيتذوعملانع |
 نمالانع ا (رايتخالا ةلاح رغسلا ىف) نوكي نا ى اعلا هلا هجولا (و) نسج 1

 نيبو ؟ يارا هيد هلع سح نيب ماع رانا ف اهحأ 2 وا اهلثمو

 ارقي امم فخلا هتءارق نوكح ذا دبالف ةمشلاةنظ٠ ركيلانال فيضنهلا
 رهظلاف) آ209) رش ازا الب وطرخخلاو طسوألا ديكر دك

 سعشلاو قراطلا ةروس رق( نيب عمار رسال ) ارش( وكللذك

 صاالخالاو رثوكلاو رمدعلاك ( ادراصتلاب ) أرغب (برغملا) ف( و) اهحيضو
 كلذ نود طسونلا هلام نوك,نآدبالذ طسولان ل وطلا لحي ارقام هنال
 دقيحو ( ربضحلا ف ) نوكيزا ثلاثا هجولا(و ) هنود رصقلا هلحاممت

 ةرورضضلا ةلارقسلا ىفاك( ةولصملاهتوفنالام ردق ًارع تقولا توذ فاشاذأ )

 ”اةولصو ارش )هنا هتحف ةنسلاف ( تقولا توق فخر لناو )امهيق كارشالل

 4 1 نارا ) ىتدالاوهواطسو يآ ( نيعب راب ) نيتهكرلا ىف (رسقلا
 .ثيدجنم بع مك ىنذ ةثاملاىلا نيتسلا ىلع ةدان زا ىلعالاو طسوالاوهو

 "و فلا أر أرغب ناك ماللاو واصل: هيلع هنا راج

 !نيتسبلا نيب ام ردقلا ىف أ ارعب مالنسلاو ةولصلا هيلع ناك : ةديرب ىلأ نع

 ناكنا رنانع اضنا هيفو ةثاملاىلا ني: :ىلان هع ناجح ناو هنألا ىلا

 نيديحصلا ىف 5 تافاصلاب رمقلا ىف انهاو. !ه_سو هيلع هللاىلص هللالوسر

 هما مور م ىفأرشب سو هل ا 0 0



 0 : عما 8 0 هلا ىلض تا : ىلصلاف ب
 :1 ىتلا الا قد 1 6-0 يسوم 3 00

 ١ امو ماللاو ا لف بلاغا ىه 0

 كاد 11 ا تعو ةرورض ىلع لوصف ا

 نيعب والان دراسخالا 5 رسال صخب الهلا ه هدف 1 ةنمزالا رئا :

 - هجبو قاعي ريغو 00 لاق ثي 00 0 0

 ل ا 0 لاعىا]
 ١ نييلوالا ني_تءكرلاىف ةمايق ان 0 زيصعلاو يه مو هيلع للالعاب |
 ا ا ةرأ ؛ودفو 0 0 ردق ا

 ١ مشو م 3 ا رع 0 ري 8

 ا نطو لا 1 3 قىورب ا اذ 0 رهشا أ



 5 ءاشعلاو رصعلا عم اهعج 0 ةناوز راتخا
 رام ىلع رع باتك هيف لصالاو ( لصفملا راصقب برغلاق رش (و)
 5 ناد 1 د نىلءن ع ىروثلا نايقسانريخا| ةفئاصم نا

 . اف 7 نا ىرعشالا ىسو»ىنالا رع بتك لق هرغو

 0 0 و 7-0 رومزك . طاسوالااماو جوها ا

 مريس فتى روهجلا هيلع ىنلاوه اذه ( نارقلا رخآ ىلا نكيمل

 روس نم ليقو حملا نم لبقون اقنع هلاوط لو كاضدلا
 طاسوالاو سدعىلا تارخلا نم ىهليقو بي رضوهو ةئاجلا نم
 ) كلذ عيج مامالاكد علو راضملا رخال قابلاو
 لاطالا هذهو ( ةيناثا ةعكرلا ىلع ىلوالا ةعكرلا رعقلا ) ةولص
 اردقو هلفغو مول تقو اهتوو نال ىلوالا ةعكرلا كاردا ىلع ةزاعا

 ١ ثيح نمربتعموهوةناثلا ىف هثلدو ىلو ألا ةمكرلا ىفامحف ن امام ىثاث

 0 ثيح ن7 00 نافذ ارمصقو 0 تيراشوا



 ةصالخلا ةرابع ن كل مامهلا نبا هلاقاذك بحادنا د

 ا اذهو اي تاواصلاى ةينابثلا ىلع لوألا هيك

 ةصالللا يحاع مالك ميسا ده طنا
 ا رو ا ىلا نا دل لوكا 9

 ا ق همايق 00 1 تبيح ا 0

 1 1 ا 0 لو 0 8 0 يل ةياقل ||

 6 ريدا نب ب نامعثلا ن 0 1 2 2 اذه ىلع د هرب 0

 كك 0 ر 5 اقوا نيد .عأا ق ا ا اء هللا

 ةشافلاثيدح كيتا له : 4ك ا كا 0

 رابصتقلا نود ريشي لاوطلا روسلا ىف عبسلا نكل عبسا ْ
 5 ثلثلاّثا هنماعو ىهتا هفضنن ه لقرذُم جامل

 أ اذاو رداشلا ريغ هك ل ةلاطالا 0 0 ْ

 ل يوم د 34 1 طالا و

 3 ري 9



 ا م4

 9 0 دا ةدابزلا تناك م هنا باهرا را هلاألا تتح وهو
 ةركئام ان ازوهط ةرهاظ تناك اذا ةداب الا نا بشن ىذلا لب ىالذك سنلو

 ”لئغتالو ثندكلا اذهل لم دور ولو ةنفللا نعزرخملا ف جرخلا موزال الفالاو
 ”ريدقتلا ريثدملاو اهتؤاغت دنعاغاو اهذ راقتدنع ريتسامت# تادالان ري دعتلا نا مَدعتانع
 ٌكشالو تانانامثنكيملؤ تانا نامث حسن ملافالاو ىورةلاوا تاماكلاب
 لوطااو ةداب لا زوهظنماثلق انءركي هئاةيناثلا ةيناثلاو ىلوالآىىلؤالا ًارقول هنا
 اذها ذه ىلع سوو قؤرحلاو رلكلا ثيح ْنَه ةهنكلو لا ثيح نم نكي ملناو

 ده فالخ نأ ىودزبلا ماغالا يظنىلا انزاع عملا رشف هتشرفنبا رك ذو
 ةملاىف اماو سدمحلاا ثاولصلا قاب ىف وهامتا ةيناللا ىلع قوالا ةلاطاق
 "ةلاظال ةيكنقملا "هللا ذانفتنا هجوواقافنانيتفك رلانيب ةءارقلا ىوسف نديقلاو

 ع.ذ يلاغلانال اههيف ىلوالا ةغكرلا كاردا ىلف دناغالا ىهو ىلوالا
 ةزيغو مس ىفاماذك و افنا مدقتملا ثيدحلا هادي ْوِب و نيم نيرنضاج سائلا

 آذآ ٌةيئاثلا ىو ةعتلا ةرو-س ىلوالا ىف أركف ةعّجْلا ىلص هنأ ةرب ره ىبا ثيدَح نه
 0010 امحأرت ب رسو هيلع هللا ىلص هللا لوس تمغملاقو نوةقانملاك:اح
 ىرخألا لامه دج الي طنالو (نيتءكرانييىوسف)لفاوالار اسؤو( سلا ىف

 لئاوتلاو نسا ىف ارقام ( ناكاذاالا ) ميجرتلا مدا روهظلا ةثب ةلاطا
 مهنع هللا ىذر ةبامحأا ٠ 12 الو وأ )بو هامات لس ىلاز ع ( ور

 لصف ىف همام ركذاسو رب ةهاوأ هباو رلاىف (ءاجاك ىلصي ) ذكيح ( هناف (

 رم ةءارقلا نه غرف ) نيف ىلا ( الف ) ةءا رقلا متا اذا مث ىلا ته اءاشن | هركيام

 فشو ىبأنعو خارتريغنم عؤكرلاب ةءارقلا ةمئاخ ىلصفهنا ديب اذهو ( اعكار

 ةءارعلاىا اهلصن ىناودنهلا رفعجو !لاقو ا اعرو تلصواع ر لاق هنا

 3 ةيافكلا ىف اذك ةصخرلإ العن لضفالا فسوب ونا ٌكرئامتاو الضو عوكرلب
 |١ هيفايلو نآرقلان ءادتقا طوةسااوهو رورذلا ظفلب ىتاامناو رظا نع ؤل< الو

 امكأز باضتنا اذكو عودضملا ىلا ةعراسم طاطحألا ىف ةغلابملا ىلع ةلالدلا نه
 َنراَم ةرورخ ةعرس نه هناك َىَح اضنا ةغاابملا كلت ىلع لدي رع نم الاح

 انعكاروا رب ريض نم ةيلاح ةلجس (اريبكت ربكي) هلوقهلاقرظ عقوو هرورخطوك
 || ءاد ا نوكينا ىتش و ) لاةفهب حرمصمت عوكرلا رييكتلا ةثراقم ديشب وهو
 عياشلا ضب لاقو امكار ( ءاوتسالا دنع )هنم(غارقلاو رورخلالوادتع هريبكت
 ربكي عكر دارا اذا دم !وةب الدتسم ط_.ىلا ىف رك قاذكو مكر مت امام ربكد

 ( مهضعبو )



 امي 5 0 1 5 ىو يل 37 0 / : اا 2 ١

 م 0 اهيدش ءداف ك0 0 دسأر عفرين

 "شيال امدلع ةنراقلا ف نالو ا تاقورظأا را ةتراقك أبت راع ْ
 عردعلاو 2 عضيو ) ىلوا تئاكف ركذنع ةوانطلا ءازجحا نم ا

 ىفالا :جي رغتاا ىلا تدنالو ( ةعياصاح رقت ناو ) اسهيا دمعات ( ' همك ر ىلع ) 0

 دوا لاسىفالا مضلا كالو داععالاو ةءكرابذخالا نم نكما نوكيا ةلاخلا هزه
 ريبكتلا دنع عفرلا لاحوهو امهاوساعفو ةلبقلا ىلا ةهجوتم عباصالا سؤر 0
 م فاكذ يع ةداعلا هي 0 ا 00 ْ ا

 0 0 لس 36 ها 1 0 رفناف ل لاق |
 هندي نكما عكزاذاو هيبكتم ءاذس> هيد لعجريك اذا هتيأر ودلع

 لاق كاسبعت ؛ هصياو نع ةجاعلا ىوذو ثرديلا هرهظ ر رضصه م

 بص ول قَج ٠ 0 ىوبسد مك كراذا ناك 5 ىلي مسو هيلع هلل اىلص ً

 قورو هلم - ىسالا ةدر ىناو ساتسبع نبا نع ىناريطلا قورو ردنا

 هللا ىلدص ىلا ناك ءازيلا نع هدئ_بمىف جاربسلا قصسا نيد
 | ىذعملا ىوزو هلبقلا ليد هءباضإأ ه>ودساذاو هرهط طس مكراذ 000

 بوصيالعكراذا ناك مالبسإ اوةوابصلا هياعدتا دمعك 9 مدقتلاديج با

 لثؤوط تيدجيىف ة-ئاعزع ملسم جرخاو نابح نبا اور اذكو .:

 ١ نيكل 11 قاصلا عوكرلا يف اضيا ةئسلاو هب وديملو هسأر صخشلمل ع
 8 راف د م مااماف 5 لاج لاجرلا ى قد هلكاذهو

 2525 وويججيي



 رذانكم اهلا كلذنال / اهيدضعو اجل يلو دال 7
. 0 

 نا_هعس ل دف لوب 0 ( 00 ْ 1

 0 ىورو ) ةئساا الخال نيت 9 راصتقالا ا ةزع
 .دعنادقو ( هتولصزو دال هكرتول 0 عوكرلا ميبست د نا

 / هريغو ا (ميبستل ! لطي نا ماهالل ىجذنالو ) ةعبارلا هّضن ؛ َرَعلاق

 ١ ببس) روكذملا لب وطتلا ىا (هنال) ةنسلا رده ىتا اذا ع موقلا
 0 0 0 رك 0 مقا نمرتملا ىا( هناو) ةعاملا

 1 - ا هلا زد ا ريا نا دوعسم | يعد لاق

 ظعوع قلبسو لطدقالح هللالوسر تنًاراذاتب لمطيامم نالف لجا نم ةادغلا
 صام مكياق نب رغنم م تمن ساسنلا اهيااب لاّممث ذئموي هتمابضغ دشا
 دحا ىلصاذا ةياور درع .اذوريبكلاو 00 زوجيلف
 لوطيلف هسفنل 0-0 رييكلاو ميقسلاو فيعضلا مهذناف ففضاف

 1 من وهن 0 لسنا وََر ا

0 



 ا ا اذكو رك ل

 0 الس هنا كلذ يشل 00 لافي روذعم ن و

 هك للأل

 عوكرلا لطي ملىا (اب رقتال) 'عوكرل ا( ىئاجلا كار دالعو وكرلا) مامالا(لاطاواو) .

 لاّوّنح مي رح دها رك( هوركم ) كلذ هلعف ىأ( وهفىلاعتهللاد) برعتلا لجال ا

 . اهظعارما هلع ىشخاو كلذدل.ركا لاقفاذه نعةفينخابا تاأس فسو وبا
 هنالكلذو ةدا دان لا هلع بع ةلثسلا هذهناخ يا بّقاو دة نع ماشه ىو راذكو

 اًذهببسي ر(رتكيال) اذه 3 ءنكل( و) هيلادب برك. تاهناشن نماع هناك هللا ريغدصق

 هللاربغا ةدابع هنوك هن وشب ل هنكل ىلاعت هللا ىلإ برقتلا هب ود ناو هنال لعقلا
 اذكو ةهاركلا ولج ءالعلاذك او ءاي اي رلالاعف اراك راصفارفك نوكي ىقح ىلاعت
 اولاقد_ةف هفرعيال ناكاذا اما هديعب ىئاجلا فردت مانالا ناكاذا ام ىلع ىورأا
 | لب يثاب موتلا ىلع لقشنالام رادقم لوطن :كل ةعاطلا ىلع ةناعاهنال هب سأبال

 ىلعو مدقن ام ربغنتلل بدرس كلذ ىلع ةداي لا نال داتعملا ىلع نيدحبستو | رصبست ا

 ناكاذا هبسأبال ةعكرلا كلت سانلا كر ديل ىلوالا ةعكرلا ف ةءارقلا لوطول اذه
 نا ىتش و لضفا هكرت نا بلاغاا ىف ديب ش مأبال ظغانا مءاو لشالاه رادقم
 كشال ىلاعث هللاهدالخا مدعوهيش هيف ةرعال ةدايعلا لعق .ناف كاذكانه نوكي

 ناكناو هنالو كب ربالاهىلا كب ربامعدهسو هيلعهللا ىلص هلوتا لضفا هكوتنا
 ةولصلل ”ىهنلاو ةردابملا كرثو لساكتلا ىلع 0 هيغف ةمكرلا كاردا ىلعة ئاعا

 هللا رقت) ىئاجلا *يحصدتع عوك رلا(لاطاول) اما ( و) هكرتىلوال افاهنقو روض>لب ||
 كاردا ىلع ةناعالاالو قحيرقتلا ىوس ئىشب هبلق عا ناريغنم ةصاخأ( ىلاعت

 | 0 نوكيائلذام ىلعو ةلاطالل هلعش ىا(هن) ذئني- ( سأبالق) ةعكرلا
 ةهلاطالا داربنا نكع و .ةردنلاو ةزعلا هب راف هنكل كلاغلا ىنءعال

 هتعاط ىلع هللا د ايعةناعا نماهيف املةءآرلا كاردا ىلع ةنامال



)11( 
 9 و ور يو وو و و و و

 اننهان ركذ ىلا ةبتاشلا نم كالذ امل بلاغلا هانوع ىلع سيال ظفاذ ل دلنيحو

 (تامصيستلا ل يطب) ى اجلا سحاذا( مهم كقو)لمغالنا والاف دب رلاو
 ةداننلانيب و هند قرفالو اتهذدع ىف دب رب نا ريغنم ايهب ظفلتاا ىف ا ا
 مالكلا انهذو اول ع وكرال ةلاطا هنالر كذلا ليصفتلا نه مدقن :ايةددعلا

 عوكرا ماهتادعب ( مث) تالذك مك.حلا اكأس ثكمول تح ناجحبستلا سف:ىال

 هلبق ئا (هدج-نامنل معس) مفرلا لام ماهالا ( لوقب و)امئاق ىوتسي ق>(هسأر عقري)
 ةلاف(اىدتتم ىلصملا ناك ناو )جلا لويش ءامدوهف هلب ,ةىادب ز مالكرممالا مع لاقي

 وادجل !كلواثبرو ادججا كلاش ر مهلنأو اجل كلو اني مهلا لوةيناي (ديمصتلا,ىتا)
 (ميعسلاب) ىدتتملا(ىت :انالو) قاكلاى اذكاهدت ر ىلع اهتياضفاو دولا كلاب ر

 ولو هدج نل هللا ععسمايالا لافاذا مالسلاو ةواصا هي هيلع هلوقا ىفاشالفالخاندنع

 .ققتم هبلذ نم مدعتام هلر ةغ ةكماللا لوقهلوق فاو نمهنافدجخلا كالانب 1 مهللا

 دمعلا ىلع ةهسفل>ا ٠ نم 5-5-2 ١ مامالا نالو ه رب ره ىلإ ثيدح نع ةياع

 عطقالا ح رشىفو ديما اولغتشينا ىقبط لب ثحابدلمؤقلا :هلباستمل ىعمالف

 ىتانادرغنم) ىلصلا (ناكناو) ةذاش ةياور ىهو اههندب عمجي هنا ةقيتحيبانع
 ىور ىفاكلا ف لاقو حدالا ىف اههنيب عمج درغنملاو ةيادسهلا ىف ( لاق اسمهب
 نع فسو وبا ىور وامعهذموهاو امهنيب عمج ذرغتلانا ةئينح ىبازع
 ريغال ديمصلاب ىتايهنا هبهذم نم ميملاو ريال عيعستلاب ىتأي هنا ةفينح ىبإ
 هلصأدحا هعم سلو ديمحتلا ىلع هفلخ نإ ثح عيسنلانال طيح لا ىف هركذ
 نه هريغو مدس عج + ىاع ةيادهأا ام دي دوب و ىهتنا عيمستلاب ىلا انالف هيلع

 ْ 'ناك مالا و ةولصلا هيلعهنا ىردخا دعس ىلاوىقوا ىبانإ هلاادبع ثردح

 ”لم دجلا تالا. مهللا هدجب نمل هللا ععم لاق ع وكرلا نم هسار مفراذا
 ةولصلا هيلع هنا تيئاذاودعب ”ىش نم تئشام ”لمو ضرال ”لمو تاووسلا
 جي رخدقو ثلثا تالاجلا نم ةلاح ىف ملا ةينسنم دبالفامهنيب عجج مالسلاو
 ج رخو مالبااو ةولصلا هياع هقحىف ةردان ةلاحاهنالو انركذ امل ىدتقملا

 دعب (يناميف مامالا اما ) دارفنالا لاح نيعتذ ىتائيسامل ةفينح ىبا لق ىلع مامألا
 اهركذ ذغينح ىبا نع نسسحلا ةياو ر ىفو ( امهلوق ىلَد اضياديههلاب ) ميسنلا
 ةولصلا هيلعبهلاوحا بلازا عم ُثيدملا نم افنآ م اميراستخلا جرش ىف

 هلوق نء حامل ديمصتلابال عيعسلاب ىتاي هنادنع ةياو رارهاظىفو ةمامالا مالسلاو
 الأ دجلا كلان ر مهللا اواوقف هديتذإ هللا ا مامن لقاذا اليلاو اا

0 1 



 0 ا مي ىدتقملا ديما 0 0 ءاجإ اذتع

 ا 0 .قالخ وه : 0 3 دس 0

 رع ذا رنا ةلاح 738 ل و2 ةنالدتسا ىلا 5
 قرمالانالاّضبا ادهتم ق جافتالاب ا, مامالا ق-ىف عرش كمل تادايز هيش ىو.

 و ةمالا سش لاف طءفلاو عساو لقاتلاو
 عينا قب عن عمجي ناكو اههلوت 5 ىل لب 0 هذاشسا ن 3 00 ,

 ىلا :ةنندلا لها لو وغو 10 راتخا ا 5 ماو د
 لطفائ ده ركب وبا هؤاتسساو ىنسسللا ىلعوبا مامالا ىضاقتلا ىناولللا ميشو |

 ىجفانثلا لوق وهب راظن هيف ةددملا لها ىلا هو رَعَو ىلاعت هللا اا مهحب د ىرا ءراخخ

 دغيلعش الو كام 5 2 0 د داو ( نما دوق عاجل :

 ١ 4 ا د ق*“ < مامالان 5 هدفي تح 0 ءال 0 0 "ع 0 :

 0 دوا ع 0 لب 0 بتاكل 0 0 5 ْ

0 

 ىبنلازا ||

 ْ 3 5 دا 1 1 هي 07 0 ةراوأا
 2 يع قا ةليططلل ذب انذاتسا ع اي



500 ( 0 ١ 

  2-3ز ز ز ز ز ز ز زةز ز ز ز ز ز  000000000000
 نوعستومب را هليلو مون ضيارف تاريبكت نا مظالاو هقعلا ةنازخىف ركذ دف |
 زوجيهنا ىناشلا باوجلا و ريبكت عفرلا دنع نكيمل اذا الا كلذك نوكي ناو |

 ا هع هبيذ ناكءاوس ىلاعت هللاممظعت هيف ىنذلاركذلاريبكتلاب دارملا نوكينا

 نوكينا ز ؤجي و ىهتاراثالاو رابخالاو تاياو ىلا نيب اسعجج نكيمل وا ريبكتلا |(..
 ريبكتلاب لمتلارتاوتفالاو ىواكطاادا موه اذهنارهاظااو تلاغاأ راستعاي |
 ةمالا تعمجا الو رثاهلقبا ناكولذا سعْمْلا نم رهظا هعنم غوكرلا ن خر رلادثع |
 اسأرمجتكىف هركذاوكرتالو ٌبهاذملا عيجج نم مالسالا الب عيمج هكرئىلع |

 ةموتلاو نيديلال سري و ) ) قؤوملا هناحش هللا اوةمالاهذه نم ليك سلاك كازو نه ( 1١

 نيدلا ماسح ( ديهشلا ردصلا لاق اًذك ) انما قافناب ع وكرلا نع عفرلا دعب |
 ) اههلوق ىلءاماو هيف ةءارقال مايق هنالرهاظف دمش لؤق ىلعاما ( هتاعقاوف |

 هنكللوق ىلع مامالا ق-ىوةياو رف درغنملا قح ىف نونسمركذ هيف ناكن او هناف |
 نامز ىلع: هنامز دد زال ل يلق ”ئشوهو هوو دج كلاني ر ر هلوقوهلب دتعيغ

 عاضثوا ( ماعلا دسلا ركذو ) ضيقلا ىف ةدئ الف ةيلذعلا و ضبقلا |
 ) دم ةالخ (اميلوق ىلع ةموقلا كلت لاب ىرمسلاديلاذخأي هنا طتلملا ف
 هحوأ 00 000--6 0 لوقو لدار نو:سملا 0 دوج و ىلع“ ءامي

 0 0 ا هاا 3ءارق َتقْوَو ا نيف تاولصاا

 || ذخالا نةفسويئباوةغيتحىبا لول رهنءارايتخا ( باشاك لوق ) ىلعديلاب
 | ةنساانا ىلضفلا صفحوبا هلاقالل اظالخ نوندم ركذ هيف مايق ةئساشدتع

 || هيفمانق دنس هدنع دخالانافد# لوقا هنم ازايتخا لاسرالا عضاوملا هذهىف
 ١١ عباصالا سور ىف مدلا عامتجا ىقوخ ذخالا ةعرش نا لودي وه ةأرق

 || هحاغلا ةءارقنالرظنهيذو ليقاذكاهلؤطل :ءارتلاة لاح كلذو لاسرالا بيس

 "1| ةولص مايق ىلعالو تونقلا ةأرق ىلع دب زتال اهدحو نيب رخالا ىف ةعو رمشملا

 مظعتلاو ع وضهحلا ةدالرذخ الا هايعزشتا امهلو ةزاننلا
 1 ماقلك يسايف

 ' | اناقتا هيدي (لسر)اههتاريبكت نيبىا(نيديعلا تآريبك:قو) هند ركشيدج
 ]| عوكرانم هسأر عفر دعب ( نأءلا اذاف )اندنع امهنب نوئسملا ركذلا مدغل
 | لاح (ربك ) مفرلا نم لصاخلا هنأضعا بار طضا نكسو اا هنوك لاح

 | / توكي نإ كلذو عع نعت ءابااو'( رو رخلاب ) استلم اريبكت ىااستلم هنوك

 1 ةرموع مدقتاع هنامتئادتع .راهتئاوارو رملا ءادعا دنع ريبكتلا ءادما



 1 ءاضعالا هده. عجن لن دعيه 5

 ]| دصتاذا سو هيلع هللا الس هللا وشر تيار لاق رح
 ْ اننعناننسلا قلاع اعاو هيلعكأ 0 لبق هند ا .ضهئاذاو هند

 1 ا دعس اذالاق 0 هيلع 0 هن كر

 : نبدلالب نيكل عننا 0 4 3 اقم ا 1

 قاب لع 0 داعب 0 نيب ههجو ما مالسلاو
 ام ظ5- 0 تت ل /

 0 لصسال 0
 ا

 لا هدرا 1 001 هقعضف ا

 تبع اك نب مصاعن ءعىروتلا انتا 1 وهارن قد

 عضو روسااق لسو دلع هللا ىلص ىلا ١ تمر لام ل 0

 هادي علا 1 ا هت

 ل اساادحر انايحا اذه هل 5 7 0

 هللالوسر لاق لاق بزاعن ءاربلا نع 0 امل هيدضعىا ( هيعبض

 ا هئطب لدا افا 2 و) ا 0 تدم

 : 0 و 0 هندي نيم 00 كدا هع ردا

 : جرف نمسا ذا مل-سو هيلع هللا ىلص هللالوسر ناك ذنب

 نت فذ كلا كاع اوس هبطدا نش



 | لرب ايد نط او مذاق نئذشفلاب ن هلا قاتلا مخ يق قال نبدا
 نماظتتىا (ضفاعت) مناف (:أرمإ )اغآ( و )لجرلا قح قةتونسلاد ودنا ةيكيك
 ْ ضاغختالاربدنفتا ذهواهبص مظتو (اهي طب اهنطإ قزلت و ) دوقملا ىف لقستتو
 لوش او و)تايعلان 7 ريساناكاما مةخ ىف هنسل ان اكةرسلا ىلعاه رفا منال كلذو

 ىلع مت ىا 0 ارم و لضفاوعق دارْنا اوان "دا كالذواثلت ىلعألا ى رنا دوس ىف

 ايوتسم (دعتن و) اربكم لوألا ةدحتلا نم (هسار عفر )ع وك ىلا ىف مدنا رتو

 نكسو(ادهاق) هئوك لا (نآءط ذاق دهشتلا اك هبقذق ىلع هدب عضيو])
 ١ ناكزالا ليدعت نازهىلء مالكلا مدقتدقو ( ايتان رونو ريك هناضعا بآرطّضأ

 لقو تاعكرلا دادعا ذا هيق باطزال دبعتوه ليقف دوكلاراركت قاوءلكتو

 ' ىلوالا لبقو هلآعغرت نيت م اندصسف لتشإف ةدخاو :دهل ما ناطسقلانآ
 لوألاو ىقاكلا ىف اذك اهبلا داعنانا ىلا هيناثلاو ضرألا نم انلخانا ىلا ةزاشا
 انهي هش ىدؤؤنا نق ريك | 'ةناضتس هنا تالاقثنالا دنع ريبكلا ىنعمو لوالاوق

 ' ذتع غعدقتاه هللدو كتدابعح كانديعاه ةكئالملا تااقاك ىلعا هدحلب رذقلا

 ١ ىوصسلا ىف هنلجر عباضا هجوب و هيلع قفتملاةرب ره ىلا ثيدح نم غوكر ا ريبكت
 ةدجسلان م + ضرالا نع ( هسأر ار عقر ناو ) هلع مالكلا ١ مدع دقو ةليقلا وتع

 رظن) ةيناثلا ةدصسلا ( دحت مث ) ادعاق وتسسيلو ( (ةليلك و مقر لوألا

 ل دوجسلا) لاح( ىلا ناكنا
 محدالاو ةنادهلا ىف لاق(هب رع هنا طقتلملاف رك ذو)ىناثل دوه لا كلذألو
 سواجلا كا ناكناو ادجاس دعي ةنال زوال برقا ىودتتتلا ىلا ناكاذاسأزلانا
 ةنادهلا ف هغحك أم طرح لا ىف عك و ىهت ١" ةياثلاقةكيفاسا ادعي هلالز اج برآلا

 ضرآلا هتهبج تليازاذا ليقو ىناكلا و ةفينحىبانع فسوتىباةباورىفو
 نين دجت هلا نع زاب اهداعا مث ضرالا نيبو هتهبج نيب خرا ىرخم ثيحن

 اذكف مسالا قلط: اه ىنداب ةقلعتم ناكرالا راس ىف ةنكراذا ساتلا وهو
 لاقو ىهتنا عقرلا مس 1 لع قلط:نامىنوان سأرلا مفر ىت ةدنكرلا قاعتن انه
 ٍ 1 لفحو عقرا هيلع قاطئ امىندان ى كر هنا ىرودملا قو ةراقكلاق

 ٍْآ عورااوه تخاؤلان ال لاق عا ىرودقلاق روكذملا وهو زخالا لوقلا مالتنالا

 أ نكرا اذهل ايدو ناك هتهبج عفرناب عق رلا مساهلو انام ىندادخواذااق

 | الخ هتهبخ عضو ناب مسالا هلوانشام ىندا هنيف ربتقي ثيح دودخسلا اك
 ١ دخون ملو ءا ءانخالا ضان دخواذاو رهظاا ءانحناؤ نالئملاوه 'عوكر ان 0 ع هكرلا

 ( ضعبلا )

 يلا د اا عا اال



 ماوهذ ةموقلاو ةسلجلا ىف هبلصوتسل ىلاؤاهنا ل ىداعتعام

 مي رجلها ركمم نكل عفرلا ىنداعم 0 نوصل راتجا ه
 سا دنع ضرذ 4_بلجلاو ةموقلانأ ن ناكرالا ليدعت ىف هان هدوال

 7 ريغ نم امهياع لبسو هيلع هللاىلص ىلا ةيلاول اه دتعمد م ا

 رك ذا سايئا ا وهو رك ذا سايفاا وهو مالسالا خش هيك اي دوصشلا بعك عم كلاب 1

 (ضرالا ىلع هن هدب د دكعتالو ديعفالو )هيمدق رو دج ىلع اها( ٍ

 ةيلعدللا ىلص يلا ىأرهناثري وحلان كالامز 2 ىزاخعااىف ىورامل ةجارتسالا

 ىذمِرتلاىفام انلوادعأف ىو“ 0 صم 1 ه+ن:البط نم روف ناكاذا ملسو

 ل 0 نا ل 00 5 او ثي م دنع قيح سانا

 . ٍطالتخالاوهو لاب ىف دوجوم دا هبلعا ىذلاو ناطقلا نبالاق هشابج
 لسدإ دنع هيبلع لمعلا ىذمرتلا لود و ىنعلات ىهتنا صيصخخال يي

 42 + رخأ كلذكوهو قبر ىطاا اذه صوصخ فعض نا و هلصأ : ةوق يطل

 واصلا ىفنوض هم معو 5 هللا ىلص بلل ابادصاو ىلعو رعناكل
 دحاوربغ تكححردا ش ايعىباني نابجتلا نع _جرخاومهماد دقإ

 ةدصبلا نمدسأر ل رس مف ةراذا نا 5 و هيلع هللا ىلص هلأ ل لوسر

00 

 3 رس ا لدا ا مفرا |نيح ل 59

 د 0 هلانب 1 رقاذاه) هيلع ّجعيلفإب اكس | نوكيل هنع لودعال

 ٍ مساج نية دهجاو ىنابشلادب ءوهينبكر ىيعد محل لب ( رذع نم

 ا تا 1 رقى كلا - 1

 | هيمدق رود< ىلع ةواصلاىف ضهني ناك هنا دوءبسم نأ نع هد

 ا جرخاو رعنعاذكو ميزا ناورعنان ,ع اذك و ىلع نعموح جر

 ا ٍناَنِع ,قاذللا ديعوح .رخآو سياح ملووهاك ض هن ةثإلاثل او لوالاةةعك

 | . يناىأ 0 000 0 1 ا



 ار تان هعدقت ا نال لع ثن رو ْ

 لأ 00 1 ر 0 3 لج را 1 أ

 5 الف هنارق ءاناىف ل ملف ةو اصلا ىلا دل لبا

 كتافالا هند 0 ر 1 اًضيا 0 0 ةذاعتسالا 0 59

 لوكا لا لعق 0 'عقراذاو كالذ لثم ا 2

 نععيكو نع ىذمرتلاو دوادىبا ىاماناو دوك كلا نم هسأر
 ,لاق ةمتاع نع دوسالا نب نح .زلا دع نع بيلك نإ مصاعنع

 | - ا فرع ل 0 5 ع 1 2 3 ْ

 اانا 00 اح 0 ل 1هنان 30 0 حدقلاو



 0 0 0 نود 1 7 5 اوهام
 ةرهو هماج ةره هاور لصالا نارمالا ةباغو طااغاا ىف اوذل

 كيهانو هلو 0 طياضلا لدعلا ةدان زنا ررقملاو ضرغلا قاعت 4.

 .ىاسنا ةياور و كراباانا ةعزاتم نع ء مدت [ءاهياع ةعباتملا عم ناي دو

 07 يلم ندا درست دن يع ىدع ناو ىطقرادل :

 رعور ؟؛ىباو 10 0 اطر سرب ت 3 اضف هللادبعن 6 0

 ل ناك ىدعنب لوؤ م نم ا را ةيلكا هل 00 ا

 هنح - ىوردقو قثواو ٠ ةنم ل 0 00 0 00 ١

 ١ ل هللا نيحا هنانع كا يعز كد و دع 'ك

 لاقف هنم مفراادنعو عوكر ادنعو ةولضلاحتق| اذاهبدب د عفرين اك ملسو

 م هللا دبع 2 دو_سالا لعند ه ميهاربا نعداجا: 0

 كاذ نم ”ىئادوءبالم ةولصلا حابتفا دتءالا هدب مقرب ال اك [دوا ١

 داج- ىنيدح ل وقتو هبا نء ملاسن ء رى رهالان ما كتدحا

 ناكو ىرهازلا نم هقفا داج- ناك ذئب رئحولأ لاف يقلع نهر 11 ل

 رع نال ثاكناو هّقفلاىف رع نبا نودب س ل ةمهلعو لاس م هه

 جرا ةاورلا هعشن 3 و هللادبعو ربك لضف هلدو الاف د لضفدلو /,

 ٌْ معاو اندنع روصنلا ججرااوه ةاوزا هعفن ف ج7 جرتلاو دانسالا واعي ىا !

 تاجا راسل دك .هيلعدنع قرطلاو



 اتهف مالسلاو# راما طصت ضال :لعتياور كاد قتلو مساواهف
 ْ حاب لاوقا تناك هنا ٍرعَدَق هن[ انيهذؤام ُس ريف ضراعتلامامقل حجرا ىلا

 | محسامم نوكينا دعينالف اهتعسن عدقو مفرلا اذه سنج نم لاعفاو ٌمولصلاَو

 | سنج نم سل هنال ةيعرششلا مدع لامتحا هيلا قرطتيإل هناف همدع قال
 اذكو ةولضلاىف اسهبلط ىلع ممجا ىتلا ةنيكدلا صتجنملب كلذ هيف دهعام

 | مها ا وا وردد واد مع راك ةاورال ضف ميجرلا ْ

 | - عقرب مسوهياع هللا ىلص هللا لوسر ىأر هنا رجح نب لئاو هدنع ركذ لاق
 ٍمسوونلع هللا ىلص ىنلا عم لصيمل ىبارعا لاسقف دولا دعو عوكرلا دنع |

 ةياورىو اوظفحرلو ظفح هباحصاو هللادبعنم معا وهذ طق اهلبق ىرا ةولص
 هاكحو طه ةواصلا ءدي ؤ هيد عقر هنا هللادس ع نع ىصخحاالنع ىثدح دقو

 ددقتمو هدو دحو مالسالاع ؛ارمشا املاع هللا دعو ل سو هيلع هللا ىلك ىتازع

 ا ىلا ع * ىل دقو هرافساو هتماقاىف هلمزالم ميسو هم هيلع هللا ىلص ىلا لاوجال

 ا اقم دارقأ نمىلواض راعتلا دئههبذخالانوكيف ىصخم الافإسو هماعهلفا ىلص ١
 ةريبكتلا ىفالاهيدد عفربالو صملا لوقويعا هناحسهللاو نب الا نم لك ةءثسب لوقلا
 | عضاوملا نم مضوءىفواةدوهعملا ةولصل ا تاريبكت نم ةريبكت ىف مفربال هثمدارملاىلوالا |
 | عورسش»نيديلا عفر ناو يلوالا ةريبكتلا ىلعرصحلا ةَةرة-سالوةولص لكىفةدوهعلا |

 | ةورئاو افضل ىلعو رخا مالساو ني ديعلا تارييكتورتولا ف تؤنقلا ريبكت دئع |
 | قور هريغو ءاقسؤسالاق ءاعدلا دنع اذكو تارا دتعو ةفلدتملاو ةفرعفو ْ

 | هنع ساسبع نانعمماقلا نع مككلا نع ىليلىبانبانع هدنسب ىتاريطلا |
 | نيحو ةولصلامحتقنيجنطاوع عبسؤالا ىديالاعفرتالمالسلاو ةواصلاهنلع |

 عم فَي نيبسحو ةورملا ىلع موقب نيحو ثيبلا ىلا رظنيف مارحلا دعما لخديي |
 ىورم تونقلاريكت عذرو ةرخا حرر نيح نيماقملاو عمجم وفرع ةيشع سانلا |
 | عنز اذكحو بزاعنب هاربلاو رغنباو سابعنباو دوعسمنباو ىلعو رعزع |

 || نيصيعكلا ىفو ريبكلا هنلس ىف قهبلاو مرثالاهركذرمت نع ىو ىع نيديعلا تاريبكت
 | ءاهستبسالا ىنالا ءاعد نع ”ىثش ىف هدي مفرال حسو هيلعهها ىلض ىلا ناك سنا نع
 ||| لاق مإلسلاو ةولصلا هيلعهنا نتسسلا قو هيطبا ضاي ىريقح ةندب عفريهناف

 | ىورو ارْكص اههدرينا هيلا هيدي عفراذا هدبعنم ىهدل من رك مكي رنا
 هاعدلاىف هيدي عفراذا مس هيلع هللاىلص هللالوسر ناك رعنع ىذدرقلا

 _ ةيعرش راثالاو ثيداحالان م ركذامب تنل ههجو امهب دمي تح اههظدل

 ( مرا )



 | هو 18 ا رس ةنعز ا را

 | ههجو ىلا هيفك رهظ لمح دبه را ءاهد فو ءاعسلا وصأ هيقك
 أ( ماهبالا قلحن و رصتبلاو ا د عرستفنلا ءاطذ قو *
 00 هسقلق 0 0 0 0

 ' أ لضفالاو سنقل قو ماا لا نشكل 10 ا 6-2 ا
 1 ١ يملا ناهسلا ريف نع اسهيفو تلف ناو ةخرف امه وا هي 3 21

 ١ ١ . هللا لص ىلا لعذ نم سانعن | نع ىو راذكهردضءاندك: يدا ةندب عفر /

 1 كلذ لمن ا نكممو سصختسما نع ع مدقتاع ىااح ؛ اذهتو ىهتلا ةيلق

 1 ا . ةماغاا ىلا مغتلا دوق ءامسالا ىف ماعمالا ةدائ زودهللاو . 1 : 9

 1 هتك عثر لن 0 دع ا لما 8

 ا 9 شرد يناثلا ا ةيناثلا 5 نم حار ) 00 0 ذا
 || (هعباصاهخورو ايصن علا ) هلسحر ( بضتوا كصتو هتاف يلو كسلا

 نييدغتلاق نودتسلا دوعتلا ةدقك هذه ( هللا وح ةلقلا وح ) ىنعلا هلجر
 | ىلوألا دج-او ىفاسشلا دنعو ةأرملا ىف نلقاك اههيف كروتل

 1 ْ ةواضلا ةيلعهتا فوةّضم تيد الام لدتسا كلاك ةريخالا :

 ١ ىنراختلا' ئورام دجحناو يفاشالو هربغو ى واحطلا | هفعاض اكروم دعق م

 ا ملبسو هيب هيلع هللا ىلد هللالوسر ةواص فصو هنأ ىدعاسلا دي ىلأ

 يلا بسنو ىزمسلا هلجر ىلع سلع نيك اف ساج اذا
 ا هتادعم ىلع دعقو ور الا بصنو ىرنسبلا هلثحلإ مد ةريخالا ىف

 1 مرا عع و هلع هللا ىبص هللالوسر ر ناك ةمتياع نع م

 1 ا قو خيام و ىرسلا هلجر ا هت ل قل



 ) )6ظ ١ ْ

 " ]| اهءباصاب هلابةئساو ىنعلا مهقلا بصتنا ةولصلا ةئسنءلاق هِنانع رعنب !نع

 اذه ( م رفتلا لكال هعباصا جرغو هرذذ# ىلع) دهشتلا لاح (هبديبعضيو )

 , ةيعسلاالا ىنعلا عباصا ضب و ىرمسلا عاصا ظسي ىجفاشلا فئعو اندنع
 دهشتلا ىف دعقاذا مسو هيلع هللا ىلص هللالو_سز ناك رن نع مم ىورامل

 دقعو ىنعلا هتبكر ىلع ىنعلا هدب عضوو ىرسسلا هايكر ىلع ىرمسبلا هدب عضو

 هلجز شرتفا دهشتال ىنعي ساجالف ميسو هيلع هللا ىلص هللالوسر ةولصرلا
 ركذ ريغنم ىعلا هلجر بصنو ىرمسلا هذْحت ىلع ىرمسنلا هدب عضوو ىرمسلا
 دهشتلا عيج ىفالةراشالادنعدتعلا سم ةياورىف روكذملا دقعلا نه دارملاو ةدايز
 ضو ىنعلا هذ ىلع ىنيلا هفكحص عضو مل ىرخالا ةءاورلا ىفاه ىربالا
 ١ قدحميال فكلا عضونا كثشالو ماههبالا ىلا هءيصاي راشاو اهلك هعباصا

 دنع كلذدعب عباصالا ضبقمن فكلا عضو دارلاف عباصالا ضو عم ةعيقح

 اهيلث لاو هرمصنخ ضّش لاق ةراشالا ةيفيكىن دحتن ع ىورملاوهو ةراشالا
 || اذهو ىلامالا ف فسو ىبازع اذكو ةحشملا ميه و ماهبالاو ىطسولا قلحو

 ]| وهو ةصالخلاىف هحتتو الصا ربشيال خياشملانم ريثكن عو ةراشالا حيت عرف
 ١ ا ةراشالاالادل لحمالو محرتتكلا ني دملا ىف مدشتاف ةياردلااماةباوراو ةباردلا قالخ

 هركذ ةقشحىلا لوقو هلوقوه ةراشألا ةيفيك ىف هركذاهزا دمش نو ةءاورلااماو

 اعيج اناعكا نع تائاورا تقفتاال ىدهالا|نيدلا مت لاق اهريغو ةياهملاو

 يح ص و دو نجع ايو ل و وا مع ا

 ناكو راثالاو رابخالا ترثكو نييئدملاو نييفوكلا نع اذكو ةنس انهن وكىف
 لاق رفءعجو ا هيىثلا اهركذ قيلحتلانم ةمدقتملا ةيقيكلاو ىلوا اهي لمعاا

 قفاوماذهو ىهتنا ٌنيسِحَحو ةثلثب ريشي انباحصا نم هريغلاقو رغصالا عماجلا ىف

 ةراشالا صو طسوالا ىطسولا لصف فر> ىلع هماهبا سأر عضد و رصنيلاو
 اههيلاةراشا تايثالا دنع اهعضنو ىلا دنع حيصالا عقرب هنا ناواملا نع

 الجرناةري رهىبا نع ىناسلاو:ىذعزتلا ىورام هيتحيسم الكي ريشي نا هركي و
 دهقاذا ( مث ) دحادحا سو هيلع هللا ىلص هللا لو_برلاقق ةيعيصان وعد ناك
 مساب لكلا ةبعس نءوهو دهشنلا أرغب ىل ( دهشتي ) ةراوكذلا ةةصاا ىلع
 تايالاو ةولصلاو هللتايعأا ) دهشتل ريسفت فط# ( لوقو ) هنزج

 ا
3 



 مدا الف نو 0 ةيحن 6 مج رصلاو هلوسر دو 5
 . ىاهللاكايج | اضع 0 ةامالمدنعأ 5 0

 دس ةياولا تاداعاو ديلا ةيئالا م وه ت تا

 ةبمازجل يامتفلا.داراعتلا ماقلا ف 1 0 فب سص نس 4 2 ١

 مالبالا ة 4 .كوهىذلا م البان تأ ماا لب او هناك

 لالل ةبسانملا تاكريلاب تاميطلا لباقو اهانعع ىه تلا

 تاوابعلاو تابيدقلا نيل نآل * 1 1 000 د رثاو

 راسو ةتمالاكب مسد 0 41

 3 مس م نايل ا

 وعلا 2 معزمتلا لام او ا -قاذإ 9 اناا

 ا 'هياعلعااو ا ثيدح مم ” ا

 0 تاداسبعلا "دعنا قى ةبيلالا ت

 ٍ 0 تم ا 309 اع ىلع مئلاد 0 0



 ا لاو قابلا ىورواتد دهشا اغلي مالسلاوتةول هلا داع 1

 الاانا دهشا يخصها دابع لو اني 7 5
 0 00 و ا 3 0 1 اهنمدوجوزم 0

 | ةايشتلا 0 كا ا ذخا 1 دهشتلا لغو ل

 ع -_ ْ م نإ ةقادبع 0 0 لاق 00 ل يد ا

1 ةاشاع هدهشتد ع :اعد اه :رخآ ى ناكنأو |||
 1 0 ا 

 الا نيك راف 7 هيلع هللا يل ىبلااك يبلاناك 0 ١



 ع لص ميل 7 0 هه ةصالخلا 0 وه 7 اا 0

 م 4 بذام سأج قربت :ههريغ 0 0 0 0 ردقن

 0 دم ىلع لولا وو 00 كا ة 2 0 لاح ]ا
 رمسعإ ليلق نمزدبال هنودام فالف ن نكر هيف ىداودىا نأ كام نامزلا ن 1

 كلذب ملاكتلا طّرشنال هنا هم .:م عي و ىزانربلا دارعمل» اًذهيف ويح زارتحالا

 أم ا :كرارخاهنالوهسلاب< د# ىلهلص ممالالوشباهر ادقءثكموا لب

 دهشاا دعب ( راندا تكسويرسو عشار هيلا ل رديف ىدأوإ 1

 داودىبا ىفامل ( ضرالاىلع هءدي دهعلال هئلاللا ) ةءكحرا ( ىلا ) لوالا
 اذا هيدب ىلع لجرلا دمع نا ىهذ مو دهيلع هللا ىلص هللا ل هللا لو سرنا رع انع

 نكيملاذا هركيهنا ثيدحلا ىضتةمو ( هنسأبال د دّمعاناو ) ةوا_صلاىف ضوذ

 ضووناا اذهدنع ريكد و هفلاخم دروام لمح رذعلا ىلعو ىلا قاطملل رذع

 ضن ارذ تاريب ىو كلا مظنو ةقفلاةن ارى دعدقو رات حرششف ةرك د

 هئلاثلا ىلا م ايةلاىف ناكاذاالا كالذك نوكي دالو نيهستو اعب را .هليالاو مويلا

 مسوديلعلا لس هللالوسر ناك: ر رهىلا ثادح نه نيود نو ريبكت

 نيتنثلا نم موقب نيح ريكي ولاقنا ىلاشر دخلا مو*. تي يق ةواح , ةواسصلا ىلا ماقاذا
 (ريختوهف ) ةيعابروا ل ( ةضي رقةواصلا) كلت (تناكداو) سولملادعب

 نانيب و مح!نانيب و ءارش نانيب ) يا ة دق ناكاذا نييلوآلا دعب اهف

 ضئئارقلا نم ةثلاثلا ثحن ىف ىفو: و ىفو:سماجيأ ةمالكلا مدق و( لضفا ةءاز راو 5

 !ٍ 0 0 0 ةعافلا رم هن أرق ناو 1 ةلا ى 5 دل



 ١ كلذك 0 1 0 تق و 5 0 ردي ن داع

 'اذاامار 2 وهسلاد وحس دم 2 هدراوهسابخا و كرم وأبجاو كر َك ردعف هفلااذاف ٌْ

 خْ ( الفنوا ( تتاورا نكداان م( ةئم ) ةولصلا كالت

 قسد ةنكرا قادت مدل 40 ْ

 00 لال 7 هنا دج ع ل نيدلا تح
 ىّضتش (ةدح ىلع ةولص لفنان تلك ا

 / .اك اههمقري هنا

 ةولصلاب 2 رص نوو دهفشثتلا كلذ ق لس 0 هنلع ىلا ىلع ا

 ل و ا ل 5 ةورهال لبق 3 10 م .الطانا '

 ١ لبق اا لااا ل د ا 5 ا

 ىهتنا محتتسإو ىل_دب قاوبلا ىفو مةتسلال ةئلاقلاىلا ماق اذاو |
 دل دا 0 ةدججلا 1 م ا 0 |

 منن 0 هنا ها 00 ١ 1 0 دودتم قد ا 0 |

 : :ءوقوأ لطب 2 دودتلا نال ر آ اعفش ةيلع ىنبال عن 0 ا

 4-0 :م ع وقوي أومكح ث تبيح ةدحاو ةولص لكلا هر وريصل و>رسصدقف

 ٍ ١ 32 ( 5 نكما كلذك ناك ناو. ةولصلا طسوى ه هر وصلا ٠ هك هى

 | مايلاو ذوغتال 0 3 م ةدعت 0 3 _ 1
 هنا

72 
1 



 را جرح 97 را
 هنا لفتلاى

 عورس.ااي ريآل ارايخو ةعقشاا نالطن ىف اذكو مدقن اك عقشلا

 ةفاطلا ات ةيالف ةمدعوتوثاانييددز.ةرابكاو ةعفشاان ءالكن الر ؛

 ريغ اماو كشلا عمدا_فاايمك# الذا عفش ىلا عفش نم داسُل نار ٍ

 داحتاو لاصتالل ل صالا هنوكل ةدحاو ةولص لك. !!نوكريتعي نا ىلو الافإ 05 :. ١

 هؤحمو ع اللا هلكسموةدحاو ةواصلب نينواص ىبلص هنا لأ .الاذاو هع ر ٌُ

 هناحس هللاو نب رخال ضع راثخا ىهاعأو نيه دق: 1 ةعالاز 2ع د ورع

 1 قرفريغن هاند: ء(ىلوالا) ةدععلا(ىف دعقام لش ءةريخالا ةدعقلا دعت و)

 69 را 0( ةريخالاو ىلوالا (نيةدعتا ىف ىرمسيلا امتولا ىلغ دعقت ةءارملاو م

 اهرماىيمورسياو اهلرغسكلذنآل نميالا ىا ( رخالا بنا 11 نءاهيلح
 (دهشتلا منا .اذاف) ةريخالا ةدعقل !ىدهشتاا ءار ءأ قل هل وى 0 دهشنو)رسلاوثسلا ىلع

 اندنعةواضل ىف داد هو (سو هياعدللا ىلص ب ءءلا ىلع ىصي) هلو سرو هدبع هلوق ىلا

 .ىعف ذا ذْش دقو ضايع ىذا ادلاق ضرد ىفاش | لافور وهجلا دنعو 1 ١

 نانعةيو رلاتادهشتلاوةودق اهب .ةهلابعاال لاقو ىباط خا هب هذم لها 0 .هغلااخ

 ىلَذ لشكل 1 نا ةواصال مالسلاو ةواصلا هب 1 ل - ىو .راهو كلذز*' ًَى

 ىلغ لص م نآوا ةءاكصح ا عصواو مهلك تيدا لها. ه

 اهيف ىلع لص مل ةولص ىلص نم ء مال_سااو ةولصاا هيلع هئع ىورام ْ
 ياض فاتء>ادق هناا عم قعطا رياح اضيا فيعض هم لبق ا تا

 لضم ! تراسل هيلعدتلا مسا ركذي مل للا ةواصالو هاءوضوال ن

 هنجنال نابح نبا لاق ن "يهل دع هيقو راصنالا بح من ةولصالو

 اعوذ رع هدج نه هيبأ نع دعس نت لمسنا سا ابيع ىبا نع قاريطلا

 نب .ىباىفا وملك دق ةعاج ناعم با وصلات ةيشأ ( نيملا دنع

 ادوهسف 0 نع ثراملا ىنيزم لجر نع ناشد نع

 | كعلم مههللا لفي : ةولصلاىف م دحا دهشناذا

 : ىريشقلا وىريطلا مهنم ةعاجج هيف ف ةيلع عاش واهعش ةئسالولوقلا اذه نإ فاسالو

 3 اهيفركذي لس لان اوىسوءىلاو كيع ىف اهرباحو 6 هرب رهىاو سابع اودوعسا

 'ةجام نبا هاورف لوالا اماو ىطق رادلا هللق د ودسم نبا ىلع

 ٍ 0 مدع ا

8 3 2 4 7 7 3 "« 

 ا 22 3 :



 1 ادخل 3 مدخلا ود ىلع راب ودنا لعدد# [

 5 ضرغن نا الخالوالصا ةولصلا ذي ةيضر لا 0-7 ٍ

 0 2 0 1 هدئعء 0 لي ملا

 21 1 ع 9 هولا 0 1 58 ًغ

5 

 ! 0 رار لجو لادا م اكول 0 ْ
 لد ىبنلا ىلع ةولصلا ىاذكو هيلعانيد قبال دكرتواو ةدح ىلع |

 /|ىفال ةقفاوملا ىهو ديجديج.كنا ميهاربا لا ىلعو ميهاربا ىلع |
 راب ائلَمف سو هيلع هللا ىلصهللالوسرانلاس لاق ةرجخ نب بعك نع
 5 كدع لس 527 ك انلعدقهلاناف العلا مكيلع ةواصلا

 ح كنا مها ارب اا ىلعو ميهار , ىلع تيلص اكدت لا ىلعو ده ىلع

 لآ ىلعو مها ارا ىلع تكراباك دجم لآ ىلعو د# ىلع دهم ىلع

 بل بلطي ىا سو هيلعدللا ىلص ىبتلا ىلع ةولصلا. دعب ( رفغتسا و) مختسا انتخب و) ٌ

 اوعيف ( 0 تدلل 0 هم ار 6 زا ا



 ْ ١ 7 ا ا 0 2 يت هس سو

 رش 0 تامل ١ ايحلإ ة ةَسك' ذنمووتلا باذع 0

 : توغو تمدقام لرذغا 8 هاو دهن هد ر

 لوسرلاقهنا قددصاا ركب ىان 0 سلا نبو رعنب هدم نيد

 يط ىسفن :تلظ ىنابهللا لق لاق ةواص قد هن وعداءاعد اعملو هيلعدلل :

 : ا 0 كدنعن ا رقغم 0 تناالا 0 0 :

 انابهو اشاهد دعب انن ولف ل راثلا باذعانقو دن ةةسحا .ج ةرخألا قو 0

 ل هلأ ظافاا هءاسبل ةيعدالا .ذهناف كلذوحتو باهولا تناك اذجير كندلن

 5 ةباثملا م اهي ءامدلا زاح ىح>ءاعدلا لب 3 هلأ اهيدصتقل 1هنال نارق ىلا : ثيدنأو

 وح ' ) مهنم ةيملط ليها الام وهو (سانلا مالك هبا مالك ةيسشيي اعاودنالو ( هدبالو ) ضيحلاو

 ىح) كلذ هيشاامواعاتمواالام نطعا وا(ةنالقوجو) بوز) هللا( 0 امهللاهلوق ٠

 دعباما و( هن هتولصدسفت)دهشتلا ردق ةريخ الا دوعقا ا البق (ةواصلا طسوقكاقلاقول ا

 هحورخو بجاووهىذلا مالسلا كري ةصقان نوكت ن ل نسال [هناف دهشتلا ١

 ىجفاشلاو كلام دنعو ةواصللاضقانمرخا الع لعوا م ملكت ولاه َل'زيع هنودب |

 ىف ىدمرتلا الا ةنلا ىورامل ةر >الاو ا كلا ماكي رياع لكب وعدن نا زو#ء

 مدحا ريخخبل مث مدلسلاو ةواصلا هيلع هلو نم دهشتااىف دوعسم نبا ثد دح

 ا له انتواصنا م السلاو ةولصلا هيلع هن - ١ وعديف 4 هاا 4ء أ ةاعدلان

 مدش واثإ 0 كلذ ضراعيف مسه هاور سائاا مالك نم“ئش اهيف لص

 مالك هيشرامت ةبادهلاى 10 ققزرا مهالا لاقؤاو خم كلذو عام هنال

 0 ان 0 0 ل 00 5

 ىرغغا الوتر رفغا قو: ضقأ 0 راو ع



0( ( 
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 نردلا لك ميشلاءالك ىهتنادسفنال كتب ور ةزراودجوا لوالاو دسفت لصفلا

 نيدمحوغو (خاشبلا ضعي نعىورو)للاعتهللاءاشنادسفي اعف همامت ناو

 نطعونهناف(ادحمجراو) ىلا ىلع ةولصلاىف (. لودال لاّودنا) رع ذب هلاادع

 مظعتب اننا نحنو هيلع ماليام نايتايالاةج اوك سالادحا ناف ءايدنالا ريصتس

 (لوقيهنا ىلع مجاشملا ٌريكاو) طوسلا ىمالسالا حش رك ذاذكهو مهرقوتوءاينالا

 ثيدحنم ىوِبلا ةياورىف مدقتام ىلع ( هيف ثراوتال) د#لآو ادمح متراو
 ريصقتاف دمت ةما جرا ادم جراوانلوق ىنعم نوكي و ىفغتسرلا لاو دوعسم نب |
 ةب ودعلا ميش نا ناطاسلا داراف ربك حش باولو ةيانج ىنج نك ةمالاىلا عجار

 نبالاىلا عجار ,جرلا كلذناف ريبكلا محيشلا اذه جرا سانلا لوقف ىتاجلا ىلع

 ىرحاو ىلوا ةحعتتلا ثيداحالاىفامب ناينالا نكلو طيخلا ف اذك ةعيوح ىتاجلا
 (تجرو ) تكراب و تيلصاك د لآواد# مجحراو هلوعب ا اذ اذااعف ( لوس و )

 (لاْزا )اما( و ) جرتو لاقدق نكيملهنال( تجرتو لوشالو الو )جحراو ةقفاومل

 مجري مرت ةسغالاقسنا ذا (  اطخ وهف ) أرلا ناكساب ( تحرتو ) كلذف
 لءقتلانم ءااديدشنبىا ( ديدُتتاب تجرتو) تح-رودلوقدعب (لاقولو) ةجرب
 كلذو ةجزاب هلاعداذإ هيلع مرت لاعب هغللاو اه ى ىنعم هلزال (زوحب)

 دمج كئااتب ر نيملاعلاىب ) ِهّلّوَق دعت ( 1 لرجال سفن هياحبس هللا نع

 وهذا ءركيالىا ( هب سايال )كلذ ( لاقولو ) ثيداحالا ىف هدورو مدخل ( ديحت
 مدعل هكرت ىلوالا ناك ناو ىعأل هيف ريبغتالو هل ر سضالو ىلاعت هللءادن ةدايز
 ةدآب ز ريغزم مسو هيلع هللا ىلص هلاقاع نادال ىلع ةظفادملا ىلوالاذا دورولا

 ( ريشبال تاعقاولا قلاقو نيتداهشلاا ىهتنا اذا ةبايسلاب مشي و )ناصقنالو

 ىصتلاو رصتللا) مضي ا.( قم راعناو ءاتمدق ام ىلع رات اوه لوالاو
 لوآلا دهشتلا. ثحب ىف هانركذ دقو ةقلح اهلعجي ىا ماهبالاب ىطسولا قاح و

 مكلع مالسأأ لوعو هايع نع سل ) دهشتلا دعب ( ةيعدالا نع عرفاذاع )

 ناك ءاوس ةولصا!نء جورذلا مالسؤىإ ( مالسلا اذهىف لوشالو هللادج-رو

 دهشتا ف ىذلامالسلا نال ( طيحلاو ركذاذك هتاكرب و )راسيلاوا نيِعلانع

 ىورأل اءادتا لوقب ثيح هتاكرب و هللاذجرو ىتنلا اهيا كيلع مالسلا هلوق وهو
 لالا مالس قال مدقتاهىلع كلذ درودو دهشتلا مالس ذا نيعضوملا ف

 ]| ةديعيزع حسي ناك مسو هيلع هللا ىلص ىبنلانا دوعسمنبانع هيف ىورلاناق
 ل ٍْ مكملع 00 ناين نو "لا ةياطا هدخ - ضان لاف هللاةرو م دولا مالبلا



 | 5 ا ةئسلا 0 كلذزال دخاو 00

 ْ قد ريك 0 راسيلا فقم ريك 0 ةمالا

 "1 0 7 ا نم 3 ا 1
 ليقمم ةيحضلاق موقلاّنيي ة هب وكسلا 4 هنأ اثلاو ةولصلاّن + جورفلو : 5

 فقوتإالو جر ما و ىوالك ةجازالا 2 :

 بهذملب ينمو لع موناعتا مهتلتضف داقتعا ركذلا ف ةكياللا 10 طع

 | لضفانيئمؤملانم ءايقتالا مي دن لصف ارمشبلا لسر رنا ةنسلا
 ْ نا . 3 ميهاربا لأو نيا مدأ ا لاس يد ءاسنم |[

 : 00 مشب ل ةكمالملا ةلزتعملا ت اا نو ةيدلافو :نيلاسلاةلجو 3 ا 0

 : ا لضم 00 نول .ءايدثالا ىلا لكر 201 0 هديس

 | ميسلانا هانعم نال مترك ذام نيعب ائليلد اهنا ةبا 3 باوجلاو مهم

 لواو 59 اللام اكو
 نعدعيا ناك نمو ةيدويعلاب

 ّْ فاكنت سالا

 | ةرخالا هللا دنعاباوث زثكالاو ةينو ىلعالاو هليؤينم برقالاوهف ةيد
 ةردعأا ةدانز نه فاكتتسالا ىذتمنا :ةنأف ناكناو ةيل _ضفالاب

 قاانوكتلا ةيارغ ارعو هبهلالاعؤالاو مولعلا ةغسو ةفاشلا لاهالاو ا

 ةك 1و ا ا 3 7 ”قايبلااهلا ى راسو م م لاههجلا قحانط

 ةكئالما ا لسيف ا 5 دي مهتملا ىلع



 )2 عم )

 هيف مالكلاو هنم لضفا مهلم دحاو لك ناآل حيل نم م لضقا ا

 || قلطءنا ءايدتالآ ىلا لسر ةكئالملانا مهلوق نع باوجلاو لوالا ديغتامنا داو
 ملعتلاو عن مسشتلل لوسراا ناك اذااوف 00 اولوسرلا هل ضقا ىضتعتال ةلاسرلا

 | لس رملاىلا لسرملا نمرمملا غيلبت درجت ناكاذااماو هللا ىلا هاعدلاو لالضلاذاعناو
 ىخاكيالو هر روىلا هباون لمرا لسريدو ناطا_سلانا ىرتالاالذ هلا

 مع ةكئاللا لاح اذكهو رب زولاّن ع ناظاسلا دنع لضفقاو برقا باويلانا
 ةلئبسلا ءقهىف فقوتلا ىوردقو طغف ريما غيلبتف مهيلا لسر مهامنا ءادئالا
 وهو ماغلا نه ةرربلاو نيماءلا لثمناف عطاقلا مدعل ةقيشح ونا مهد ةعاهم نع

 عسا هلاع هلاعىلا هلعي مرملا انل ل ص لامع ضب وقتو عطقلا ةدافاى فلتخم

 ( ةظفحطلا ةظذطا ) ةكاللا نع 2و ىوني )' العلا صضعبىا ( مهضعب لاقو ) 2 عا ةللاو

 هعم نم عج قومي مهضعب لاو 9 ةيثلا ميالو ةنصاخ هطقخحم < اولكو نيذلا نذلا

 ةظفح ريغواه طم مهن وك ةغصر مهدبيقت : ريغ نع موهعلا ! يعزم «هَكد (ةكئالطا نم

 نيلوقلا نم لكلالءاءتاذه نوكن نا ذب( رابخالا ف”تخادق)ناشلا ىا ( ( هنآل)

 نييعتال كاذك نيئودلا نء لكو ددعلا ىف نييعتلامدع دف هئال طققرتخ الا لوألال

 لوالاوءانالباسخ نلاع فق مقواذك ( اخ نمؤم لك عمنا ليق) هبق ددعلل
 نيانع ىورلوملا اذهو ثينأتلا نم ار رح ءااان ةكئالملا نم )ةسجم لاش نا

 دجاو هللا نم سون نعوم لك عم لاقدنا سو هيلع هلفأ ىبص ىلا نع سابغ
 ةماعأ دحاوو تائيسلا بتكي هراسينع دحاوو تانسللا بتكي هيمي نع
 ىبصيامبتكي هتيصان دنع دحاوو هراكملا هم عف دب هءارو دحاووتارتخلاا هلت

 ةيوؤح) نع وع لك عم (ليقو) لوس هغلس و سو هيلع هللا ىلص لص ىبللا ىلع
 لكو اعوف رم ىتاريطلا ير اكلم( نوتسو ةئاع )نموم لكعم ( لبقو) اكذع
 كآلما ةعبسدنلع رصبلا كلذ نمهلر دعب ملام هتعنوب ذي اكلع نودسوهثام نم وما

 لكوولو فئاصلا مويلاىف ٍبايذلال سعلا ةعصق نع بذن اك هتع نماوملا نود
 هدئسم ىقذي وهأر نا رك ذو نيطابششلا هتفطت>ال نيعةةرط هسؤنىلا دعلا

 قاربطلاجرخاونانثأ امنهنادبفتام نيلب وط نيثبدح قناميالا بش قهيبلاو
 َناَعَعْنب َنامَع لخؤرخا ثيدح نم ةياالا تايتعم ها ىلاغلدإ وق دنع هريس ىف
 ةعم مدعلا نع ىنريخا هللا لو_سرا.هلل ادق مسو ةءلدع هللا ىلص هللا لوسر ىلع

 كلا ىلع نيم اوهو كنانبس> ىلع كلم كتي ىلع مالسلا و ةولصلا هيلع لاذ كيلع

 | قيلالع هئلس و تلعاؤاو ار 8 بتات ةئنسج تاعاؤاف لاعشلا ىلع ىذلا

 ا عا

 و 215 .ة» 7 26 هيتحيسي مس 0213010010 0151 9و "ىلإ هاا

 اد + 1 - : 2 :

 اب ب لبا ذآ ذ 1  ااككلالكس سس سس ساس سسس مستسساسسسسسس سسساساال7 ب



 5 0 نا عاطل ريكو ْ

 ماقكالءو به ىلع ةولصلاالا .كيلع ناظفح , سدا كن
 كالما5 رشعءال وهف كيم ٍعىللع ناكلم و كنف ميخاب لغد 7 3

 لبالا ةكئالمال راهنلا 1 ىلذ ليللا | ةكئالم نول وادح مدآ
 ءاكلم نورشع ءالءرهف راهتلا هكر ا[

 اهيف ىون نم 8 ( ىوالا جاستا ةماقأ دما هلا ىوني ١ لب هداوو راهن

 ةولستلا ىف هب وتب هتافحت مامالا تاكاذا ىا(هن اذ ' وأهنيك الا( ن
 نيِعلا ججرف نايئاؤلا هيف ضراعثهنال فسو: يبا داع ا 9

 هب 4 ع "ا نع 1 يش /لكفزم اننا بح ىلا

 هيفا 0 همايق) لاح 1 يا 0 ا رطن
 ةينرا (ىلاهدو«“) لاح (قو هيءدقرهظ ىلا)عوكرلا لاجح (ىفو) ءزوا دو
 وهو اهرمسكو ءاحلا محشي ( هرعج ىلإ هدوعق )لاح (5) ) هفرطىا ؛ هي

 فلكل عيشاخلا نا عوبشملا ىضتمم هلك كلذ ول هدف 8

 اه رظنزواك# ال هيلع ىيهام لدنيا تكراذاو هيلع . رح

 هيمدق نيد لب ف يخي و روك ذا ا

 ا

5 | 
| 
 ١ ْ
| 
| 
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 ثيجزم (لوآلا) ةولسنلا (نم)لفساىا ( ضفخا ةبناثا ةيلسنلا نوكتنا
 لجالاه يجب تالاقتنالا راكذاىف رهط هقحىف هئسا| نا ىلعءانب اذهو توضلا

 ويلستلا ناالا ملستلاب رهجلا هل نسي اذكف لاح ىلا لاح نم هلاقتتإب مالعالا
 ةيناثلا ىف ال تالاقتنالاراكذارتاسك اهم رهجلا مامن هدءالف لاقتنالل ىلوالا
 رهطا ةداءز ىلا ةحاحال اهانا اه يهعت ىلع هلاد لوالازا ع د , وستلل اهناف

 ناكو ناملا مان ضءبيف ةفوانكا( ةباثلا ضنك لايم ا ءو) اه
 ىاوالا لال دا رههجلا ىلا جايت>الا مدع نم انلقاملالصااهي رهجالواهيف هنا هدارع
 رها نود ارهج انهي رهجن هنا هرهاط نال لوالا لولا فلاح اذهو اهيلع

 (  ةيناثلا نم ىلوالا ضخخ لاقنم ياشملا نمو ) مسنلا ضعب ىفو ىلوالاب
 دحا لوق نوكينا ىبشالو خت ربغ اذهو ةئاثلانم دب زا ىلوالا ضف ىا
 رهجي هلا ل والا لوقلا حدالاو ةبتكلا ضعب نع فسدت وهلب خحياشملا نع

 ندنقملاناالا اهابا هناثلا بيقعت ىلعتلدناو لوال تال ىلوالاب رهطلاتوددةراثلاب

 هباورعشي لهل لصخو مسا هلبق دحتل واهب ىت انهنا نولعنالو هيف امال نيرا
 00-- اًضبا ةرعال اهل اىلع ةيكلالاك ةدحاو ةولستب ىفاكي نم وهوا اورعشوا

 تعماذاف اداه ) اهي رهجلان 1 ٍديالق هيلع ملسلا عاعمأ نم ةيدعاا مالس َق ديالو

 هايعنع ةلقلا لمحو ) هراس نع فر 2ا ءاش نا ريت وهف مامالا مرا

 لسءىامل ىوا اذهو هراسينع البقلا لعجو ( هايعنع ىف ؤرحا ءاشناو )

 اثيحا م-سو هيلع هللا ىلص هللا لور فلخ انيلصاذ | انك ءاريلا ثيدحح نم

 لابقالا دنع ةههحونا هموهفمْنام ههجول اًيلع ليش ىح هليعنع نوكننزا

 0 هديك نع رسلا ناك اذا نوكياما كالذو هايعنعوه نملباه ناك مهيلع

 .[| ديفيف هرا نع وهزم لبق ههجوب انيلع لبق ىح هانعم ليقو هراسي نع
 " 1| فارضصت الادب دوعلا ىف مهلبعتسي ل باق رغم سا هناال هيع نع فارصنالا

 فرصتي سو هيلع هللا لص ىبلاناك اضي1 مسمىف سنا ثيدح ىفاك هنينع
 مدخا لمح اللا دوءس# نإ | ثيدح نم اضهرغو نيوهيدك !ا قامو ةيعنع

 تيأردقل هنيءنعالا فرصنبالثا. هيلعاق-نا ىري هتولص نم انش ناطيسشلل
 كلذ ضراعبال هراسس نع ىف رصننب اريشك ممسو هيلع هللا ىلص هللا لور

 هب هدابتعاو نمايتال هّيحمعم زاودلل ماعت كلذل مالسلاو ةواصلاهيلع هلءفنال

 نيِعلانعفا ارمدنالا ىرينانع ىهناغا هناق دوعسم نبا دار زاوجلا ىا وهو

 , 0.1ىهوةولصلا ةهجنع تاغنلالا فارصنالانع دارملاو هريغ زوال اح



 أى رك نال 0 بهذ ءا ثناو ) لآ

 ٠ سحالاو ضرالا ىف اورششنناف ةواسصلا تبقا ذاق ُك
 00-0 ةلالدلا 0 ا سلي ١ اه هي هن 0 3 3

 20 ولسا 1 هئاذحم 0 َّىح ) لصم 0 1

 لسا ا 2 ارق الرألا فصلا ق 3 1 كلذ ( 1 ءأ وس ) 0

 ْش لامقتسالا ناار ة هر 0 ةدابعب تقاؤيبست ةنالائاطم 0 1 0 ل (ّ

 | قاطم لابقُسالاو فارحالانا 0 ونال هبشتالاضيا هورك كه ىلصملا نم

 تغتلدالو اهريغو ةصالالا ىف هر 2 ذاهىلع د ددعو ددع نيب هيقا ليصقتالا

 غل مهيلا تغني ةرشعاوناكاذا ةءاجبانا نمةهد ملا حارشش ضعي هركذام ىلا ا
 || ىذلا اذهناف ةعاولا ىلع :هلبهلا ةمرح مجرتلالفالاو :هلبقلا ذم رجىلغ مهتمرحل

 معلا لها طابلا هلئاقلا هيشنال لوهح لجر وهو هقفلاىف هللصا ال 3 م

 ىنل ا ىلع بذك ع وضوم هاورىذلا ثيدحلاو لصا هل سبل اع اف دلقبن انع , ص

 دحاولاناريغةلةل| ة ةمر>ن مجرب د>اولا ملدا ة ةمرحلب مسو هيلع هللاىبص

 هفلخ انأك نينثا اناكولف هنيعزع وهلب هيلا تغنلي ىتح ماهالا فئلخ نو
 . ريخهلا نم هانرك ذ ا ( اذه )وذوملا هللاو رولا قالطالل امهيلا 0

 ةولسضلا ( دعب نكي ىلاَؤا ) البقتسسه سولجلاو فارصنالاو فا رح

 . ةواصلاىفو ةصالخلا واقر هعلاو رجقلاك ( عوطت ) اهمئا 38 هون
 ةلبقلا ليقتسم ةناكمىف ادنعاق ككملا هركي رمصعااو رجلاك اه

 هيلعموادب مالسلاو ة ةولصلا هيلع ناك ىذلا هلف ةفلاخم ةهأ ركلا. إ

 عوط:)ذب وتكملا دعب ىا (اهدعب نآك ناف) ثي دما نممدقتاف ناكاظذل
 مالسلاكنمو مالسلا تنا مهالا لوقناه رادقمالا لصفالب(ع وطت ْ

 || رثكأب(ةضي رغلا ءادا لاح نع ةئسااريخان' هركي و) ماز ركالاو لالجلااذ
 0 ا ثراع نعىذم زلاو اسك
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 تكرابت مالسا|كنمو مالسااتنا ,هالا لوقن ام رادعمالا لعب لإساذا ليسو ةيلع

 ةولصلا هله ثد ]ض أم ةثمز ىبان نعدوادوبا ئورام أماو مارك الاو لالجلا اذان

 | نع مدعملا فصلافو ناموس رعور > : وأنأكو سو هيلعهللا ىلههللا لوسر 2

 | هللا ىلص هللالوسر ىلصف ةولصلا نم ىلوالا ةريبكتلا دهشدق لحجر ناكو هنيع

 لامتلاك لمتنا مهب دخ ضد ار ى> هراس و هايع نع لسمأ ةولص مسو هيلع
 بثوذ عفش ىلوالا ةريبكتلا دعم كردا ىذلا لجرلا ماعَذ سفن ىنعب ةئمْز ىبا

 نيب نكيملمهذاالاباتككلا لها كلو مل هناذ سلجا لاقم هزهف يكتم ذخاف رع
 نبااب كب هللا باصا لاعق هرصب ميسو ةياع هللا لص ىبلا عفرف ليسا مهالص
 هنالف اياثاماو ةهحلا و هلداعنال هنالف الوااها ةثداع ثبد>- ضراعبالذ باطما

 ىلع ليادالو لصف لا مالساا تنا مهللارادقم ثكملا نال امهنيب ةعلامتال

 موهفموهاك مالسلاوةولصااهيلعهب ادزأك اهةغلاحلل هركيف كلذ نم رثك ١ ثكملا
 اهفةلالدالف ةواصلابيةعراك ذالا ىف ثيداحالا نه درو اماماو ةشياع ثيدح

 ةنسلا دعباهب نابتالا ىلع له لب ةنسلا ليق ضرغلا بيع اهب نايئالا ىلع

 نال اهبسضعو اهدعب اهنوك نع ةضد رفلا نيدو اهب ةنسلا لل اهحرخالو

 اهدعب لءغاغاهنمذينجا نكتإف اهتالبك واهعياوتو ةضي وغلا قحاوا نم ةتسلا

 للا لوشام رادعم ةشياع لوقو اه يدعو ةضي رفلادعإ ىلهق هنا هيلع قلطد
 رادقملا كلذ عسانامز دعب ناك لب هئيعب كلذ لودي ناك هنا دارملا سبل نأ دقي

 ةواصلا هيلع هنا ةريسغما نع نيكي ىفام ىفاننالف ابي رقت لوفلا نه هوحو

 كملاهل كل, رشال هدحو هللاالادلا ال ةب وتتكم ةولص لكرب ديف لوي ناك مالسلاو

 | هللالوسرن اك ريب الا نبهللا دبع نع هريغو يسم ىورام اذكو دجلاكتمدشااذ

 هل كب شاهدو هلذاالا هلاال ىلءالاهتوصب لاق هئالص نم مساذا [سدياجهللا لص
 | ةمعنلا هلءاباالا ديعنالو هللابالا وقالو لوحالوريدق ”ىن لك ىلعؤهودجلاهلو كللادل

 ' |اةنال نورفاكلا هركواو نيدلاهل نيدلخم هنلاالاهلاال نسما هانثلا هلو لضفلا هلون
5 

عسب دق دي د حلا ن دود بيرقللا تي>نم مروكذا لا رادعملا
 : 0 يهذهو نم دح>اولك 

 ١ نود نيمحلاىف بيب رقتلاب ربدقتلا نوكو اههنب ريثكلا توافتلا مدعل ناكذالا

 ١١ || ىذا (هناكءقعوطتال ع ودعت |ىلا)مامالا (ماقاذاذ])معاهللاو نيةمااوديدعلا
 | دوادىباىفالل ( الاعوا يع فرح ؛وارخات.وا مدقتي لب ) ةضيرغلا هيثىلو

 0 علمالا , ىنبصدال لاق لالا و داما + هيلع هبا شد ةريغملا نع ىذع ا
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 0 ظ
 | مهو اهلا نع "ا هيلع ىلص هللا نا ةولص نع

 لخدب : من ىلا ىلصبف جرح مئاعب را رهظلا لبق

 سان ىلصب م 1 * نيتدكر ىلعبف لخدب مث 0 هرغلا ساثلاب

 : لضنالا نا رايخالاو كيوم 0 7 ىلصيفف ,لَخ

 ا لاق لغاش هجم اعلا اذه. نكلادج ةرثك تيبلاىف ىل .

 هدي ىلصننادا راف نا برغل ىلصي ناكاذا لجرلا ةصالمللا

 ا فال ناك ناو دكا ىفاهب أي ر ا ”ىث هلغشي هتنلا كا 1

 أ ةمجا | لبق عب آلا ىصول هناف ةعتللا تح نخدلا رياس ىفاذكو لازعلا

 د فا ركل نيعنم نس 1 نذل 0 7 ا 6

 ا امئاف 00 نم ا 0 0 و هدرو ىاعشيف

 ( مهنع هللا ىضر ةبأن ىعأان 2 ىورم) رسلا ةيحانوف | ١ تايب هتءارق 0

 27 0 ع ولعت نأ 7 0 دارب 7 ٍ



 | افاوتح كيذي ةنسلا طّسنالو 0 ا 2 كارع داروالا ءا شالا ْ
 ضرغلادعب : ملكتول اولاةاذلو ةئسل هج ىلعال ةادوم ةسعقت داروألا دعب اهالص

 00 داروالا ,ةءارق نوكنم لقاالفلقا اهياوث' نكل ةنسلا ظةستال
 .ةيادهلا حرش ىف مامهلا نبا هركذ ىلوا لوالاو اهطةسيهنا مالكا ىف ليقدقو
 هللآ ىلص ىلا ناك ةمئاعنع ىدمّرلاو دوادوباو ىراخملا ىوراع هللدتساو

 مييطضا الاو ىنثدح ةظدتس تاكحناو ريقلا تعكر ىلصاذا سو هيلع
 لوةااناثبالا ىلا هيدقلا نع ىزانربلاو ةصالما ىف ركذاذكو ةولصلاين ذوب د
 ةمنقلا ىو هيقةياورالهنال لش اهلطبب ةت_سلا دعب ءارمشلاو عبلاب لاغتشالان اب

 ةمب رحم ىفاني ل علكو هناوث صقين نكل ةتسسلا طسال ضرةلاد_ب مالكلا
 تقواارخاىلا ضرفاادعب ةئسلارخاواو ىهتنا خصالاوهو هنعهللا ىضرلاهاضيا

 ءذهزا لعاو نر لوو هئسنو ال لَو فب َنيِلوق هيف ةدقلاؤركذ

 نيل نا ) امهناف ( درغتملاو ىدتعملااما ) مامالاو حىف اهلك ةروكذملا ملا ماكحالا

 ١ (اًمهتاك. عاوطتلاىلا اماقناو زاج )هي وتكملا هيف ايلص ىذلا( :امهذاكمق
 ' اذهو هي وتكملا ناكمربغ ( رخان اكمى اعوطت تان حالا و و) اضد!( زاج) كلذ

 مهدت ليدؤتا ا اءدتقم ىلضملا ناكذاو لاقثيح ةصال1ناىف رك ذام ىفانال

 رخآتوامدقنوا هناكم و عوطتلا ا ماقنا ازكوزاج وع دنإ الصم ثيلنا

 ةماقا ىفىا ءاوس لكلاو هلودن دارملاال ءاوسلكلاو زاجةرسبي وا ةنع فرعاوا

 رهظن لواذه نم ملفا لزعملا نان كالذدعُت حرصد دق هسف' ناق لصفلاىفال هنا

 ةئساا ريخأت ةهاركب مامالا ق حرص ثيح و هريغو مامالا نيب. قرغلا
 1١١ مالسلا يلع هنا مدقملا شاع ثني دح نا لاش. ناالا لضولاو ريخأتلا نيب هرغىف ىوسو

 ' مالسلا هيلعهلاح نم بلاغلاوهرخاىلا مالسلاتنامهللا لوشامرإدممالا دهن نكيمل
 ” لاق ثيح را_تخالا و قلطاو مامالاب ريخأتلا مدع صخ ةمامالا
 اذا مدحا زوعلا مالسااهيلع هإودل ضرفلا ناكمؤ عوطتتالو ةئسلاىلا موس
 فوؤصلا سك عاملا ب مصسلا ذكو هتصس رخأتي وا مدقتبنا هتالصنم غرف

 نود مامالا صوصخر يغ موعن م ” هلوعق ىهتنا ضر ,هلا مهنا لخادلا ن ١ظيالثل

 قدح قحمسملا نا لصاحلاق هريغو ىدتملل لماش ثيدحلا يفك دحا ظفاو هريغ
 ”دشا مامالا قح ىف بايصسالاناالا ريخ اتريغ نم هب وتكلاب ا ولكلا
 ريظنو درفتملاو ىدتعملاق الخ ةشئاع ,ثددحل ةعاركلا ىلا هريخأت ه ىداوب ىح

  هركي و رصملا ف هتيبىف ىلصب نلورفاسلل ةماقالاو ناذالا. بحس هلوقاذه#
 كسلا بن دارك ةَتواَدَتم بابحسالا بتارعزأ هب , مقاس هلانود لوالل اهكرت
 عا هناحنس لاو ضرًملاو بحاولاو



 ١ 58 هلق 0 كال داو

 2 ها 0 هوي هل كل ا 8 رن ةهار :

 كرت ن عصا م ناو نمل انك ان بس ةمع رمهلا نم برقلاو هد

 نيك رمح عقد ةيقالو اهلوعت ةيذ سال ةولصلان هد 1 ا

 0 محل 0 ندباوا 0 ثا ام

 ا اهعقرف 9 0 نماةمأع د 0 7 ا

 ةيحلا 0-2 1 0 0 ل 00 0

 ما ةواصلا دك هنا هرب رمل

 7 لاو راو اا دق داع

 58 :بدالاو ) هبظك ىلظك عطس لادا هاف ىطغينا هر هركيال هناف ( تو

 هلوقل كلذىلء ( ردقنأ ( حاتشفالان ء ةععو 2 ص "1

 ا اظكلف ةماعلا 2 1 0 واثتاذأ 0

 هدب 1 ةياور قوعاطت ا ا 0 '

 م لف 0 اع 5 0 9 ء.زكمواذتلا



 : د ةبا ا
 . ارا ةيصانلاى 5 نيالا لاك ةددحوم ءاب مث 4 ةدودمم

 مكناولا تو »والا ضعي ىف ءاسنثلا هلدقاك هسأر لو-)
 ' دقرح 7 5 2 ل ةكسع و ءافنلا ) ةهج نهىا

 نع 3 0 ل 0 وهار نب ع 1 2
 0 10 هلسما هيفا لمؤلل ت ثلق ق<“الاف دازو انو

 ناو راطما 50 ا دهمان 0 ماللاوت ”ريملاه لع

راى ا ا ليفان ةبكرا ١ عصف ( ليف اح
 3 : 00 

 00 ةئعسا ةقل 0 0 7 0 ( 0

 لال اكن ا

 37 ١ 0 ( نيالا همكم |
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 لجا سرق ياو 3 ثلا ةبةعنع يل“ يا 8

 نام بعساما حا نيب رض ل اقل نا دقق او

 ْ اناا راقد وار ماههلان ناد دلأ لاك ا هلةاقك م 357 :

 | عضوفالاو ةولصلا ىف دوعق.ا دارملان ا ىلع لدباه هيف سل نيش دحلا نم ركؤاع

 وهو نو- كل سواملا ةف اكل اضن هور ةواضلاو ناقل ىلع ني يالا 3

 ١ هور نيتك ا بله ءاعقالان ا ذئنرخ مهشب نكلو ىرتشلا لحرلا ن :

 ةهارك هيف سداؤا ءاس>الاف الع ةاقللا سولجةنإ ال هيف دعبالو انضر ةولصلا عب 7 0[
 ىانيةيكر ادشب 5 ءاسحالانا ءاعقالاو ءاتحالا نيب قرغلاو هوانطلا اد

 ثر علا فارشا .سواجرتك اوهو هريكل واهب ود ١ هيدب ب امهيصت دنع رهظلا ا

 ) لعذ هنال( عوكرلا ن نم ٠ سارلاعفردنءو عوكرلا دنع هب ىكلد كيد ؛ عةريشا زلاضيلا رك ١ ا 1

 : لو 5 ىورادااةالخ ةواصلا دسقنالو صام ىلع ةواصلا كراع سندا دئاز 0

 أ هلعاقنا نظياموهو ريثكلا لءلاوهامنا دس غلا نالاه دسفي هنا هفدح ىبانع ا

 لدي نا)اضياهركب (و)إ (و)قاكناى هركذ تالذكس دا عفرلا مهو ةاااطلا قبلا ٠
 لور كرجل دج ايت وارادملا ىا(وهو) هسيلينا ريغن 0 هنا / ول ٍ
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 ( محلا مكب ( ( قرط٠وا ءابقىف ىلضولو ) هبق ةدئاهال ةولصلا3 “ ىف لحع

 | رطمىا(ىئاراب وا ) مالعاوذ عب رم زخنء ءادروه سومافلا ىف لاف ءارا منتو
 ١ هن ديل خدي نا ذب ) رطااوه هيسراخت ايتاراب و رطاأ سن« اياهوهو ريثم نزو ىلع

 ةصالاناىو نسل .:عا' ارح ةقطنلاب ) ا (ءايفلا دش ) نا( وهيكف

 / ههاركلا ىف نورخاتملا فاتخا هيدي لخدي لو جيرفوأ هقش سال ناكاذا ىلدملا

 هيلع ىذلا مبتااو ىزازربلا ىو_سدحا :تالذ ىلع هقفاوب ملو هركمال هنا رانخلاو
 هنال لدسلا مسا هيلع ق دص هبكىف , دي لخدي ملاذا هنالمر 10 ناك

 لوب ناكدنا ىناودثهلأ ( رفء+ىبا ةيفقلا ندو) هسأي نا نودب بوثلل لاسرا

 هيك ىف هيدن ل>داولو ىنعن ( ”ئسسوهف طسواادود_شمريغوهو ايقلاعم ىلداذا

 قكاددر ارز الارز اذا اماذئنيح لدسل اهبشيهنال هارزا رز ملاذا اع دش نا غش و

 اه اكال ل ىتلا ةيمورلا ةيبقالا اماو هركيالف ديف لد سالف سلا ىف بايبشلا نم هريغب
 أضي هركر هنافمكلا لسراو قرانا نمهدي ىلصملا يرخااذادضعلا ىلعادةعقورخ
 هيف ديلا 0 نوكي مكلا سداذا سبل ريعنم ءاضراهنال هيلع لدسلا قدصا

 "||| هيفزآلو قزعتت هضوهت دنعدحا هيلعساج نا نعهناعارع باقاا لغد هيقزالو

 ظ لب 17 لاخداو هكزب نب ربكتملا سوفن ست داكنالؤا ريكتلا لهاي هنن
 جارخا دنع مكلا لسربملواو مهتداعزع ىرجام ىلع اهجراخالو ةولصلاى ال

 ةدكذل اهءابسا لاوزإ ةهاركلا تلاز هتقطتم تح ارم هلخدالب هقرخ نم ئيديلا

 نيب نع هعقر نان لاق لمعب ةولصل|قوهو(هن وف كيزا ون فكيزا ) اضيا هركب (و)

 ' ||| وهو لخد اذااك قوةكم وهو اهيذ لخدي وا دوعسلا دنع هفلخ نموا هندي

 "||| ةولصلا هيلع هلو قع امل ( ٍبرتتي الك هعرإ ) نا ( وا ) ليذلاوا مكل ارعشم
 "|| كلذزالو اب وثالوارعش فك ١الناو ءاضعا ةعبس ىلع بحسا نإ ترما: مالسلاو

 ماقم ةولصلانال امو «ةربابجلا قالا نموهام زك ) ىلصال هركر( و) ريجت عون
 لصيَرا ) هركي (و )ربجتلاو ريكدلاف اب وهو عو_ثمناو لاذتلاو عضاوتلا
 هللا ىذر ةرب رهىنا نع اههريغو نيصحتلا نفاذ طدف لي وارسقوا(ادحاو رازافف

 دحاواا!نوثلاف ؟دحا نيلصبال (سو هيلع هللا ىص هللا ل وسر لاق لاق هنع

 0 ) عوذدم جرخلا َناَف هريغ دلال ناب (رذعنمالا ) ىس هنم هقئاع ىلع س

 اراكللا لح الىا (ةلاكت هسار) اذشناك هوك لاح ىا (ارساح ىلصينا ) ع

 اًذهو كلذل اهك رف ةولصلا ىف امها ما اهرب اوهتمطغت لقتتسا نان هس و



 ا كذرال مانو )سأل ف
 | هلعقبالزا ىلوالاناىلا ةران شا 0 1 ةولصلا ف
 ا اف ىلصتنا هركي اذكو )تلقا لاعذا انف ةيلقب

 | هوو سذدلا نم ظؤحالو ناصيالام وهو نمل لاذاب وءابل

 , ةمذملا ىهو اعم ءاهلاو ميلا عب هاك هذازوا ف دملكك( (ةتهلأ !
 ليم نم نكمااع للاخ 5 هيلدا نيب فوقوااىف دال ةراعرل اع '

 5 0 0 روع اند كلا هلودؤو نظام

 صلو ) مدقتاك ريسفتاا لها هر < ذاهىبع وعلا رس هب دارمل ْ

 3 بول ىف 0 ا ثلث )لجل ' 1

 ظ 1 ل حا 0 0 - نامتسالا هر ا 0 دئا ا
 و 1 0 3 و ان اج 3 ١ ع 0 اًةثردأ ق كا 0 ماو داما

 تانيا و 0 ىوالاف 2 || رازالا عسا
 نونلا جف و محلا سس كى 4ع: ماو ة ةعئفمو رغإ هى ىف ايدام نانا

 | فاطعد ١ تيد ةئم عسوا عانتلاو كنللات 2 لعب ربا و قنأرلا لف متو تول بوث 1

 وسل 2 0 0 0 -ن

 ديد مالا لق نستشافا هدسج يقر :

 2 0 0 1 0 هيو 2 0 ّث



 مر
 هناف هعب اضا نيب نكيشي الف ن_4سما ىلا ادماع جرخ مث هءوصو ندسحاف

 لاسوا ةولصلل ارظانم ىكملاف سواجلا لاح هنع ىئهن اذاف ةولصلاى
 ناكاذاف باو-للا ثيحنم امكح ةولضلاىف هناك هنوكل دحسملاىلا هجوتلا ||

 نو_تسملاعضولا كرت هنضزالو ىلوالاقد رطلاب هئع ايهنم ناك ةعيدج ةولصلاق

 ةري رهىبا زءامهريغو نيا ىنامإ (هترمصاخ ىلع هدب لعح نا ) هركب(و )

 ةولصلا ىف رصحلاا نع عسو هيلع هللاىلص هللا لو_-ر ىهنلاق هنع هللا ئذر

 ةباهتلا فو ةرصاحلا ىلع ديلا غضووهو نب ريسناا لاقام اهرهشا تالي واث |

 ىلعوا كرولا قوق قد -:دلاوهو رسدلكلا ىلع ديلا عضو وهوبرغلان ١م القت ُ

 ةرصا_هنا ةةطقطااو فيس ارمشاأ و ةفطغطلا قوذام وهو ةرصاخلا
 سوماقلا فو ىهتا نطيلا ىلع قرمشي ىدذلا علضلا فارطا فيسارسشلاو |

 فيسارمشلاو عالضالاب هلصتملا بنا فارطا و ةرمماحلا رسكتو ةغطقطلا |
 وهو عاضلا طعمموأ علض لك قاعم فورمضغ وعو روؤصعك قو#ترش مج |:

 ىهي ةرمصخلا ىلع اكتم ىل هينا راصتخالا ليقو نطءلا ىلع ىفرسشملا فرطلا |
 ةروسأا اهيفىلا تانالا رمصتخ نا ليهو دوعسلاو عوكر مالنا ليقو اصعلا |

 لكي ( ىصخلا بلقب نا ) اضيا هركي (و ) د_ةعلاوه لوالاو كلذ ريغ ليو |
 هايا ىدلا نيكح# مدع لاح ىفالاىا ( ىدحلا ه:كءالنا 2 لاحنالا لاح

 0 نإ موا ةرم) تح اورويف) هيلا نم ضرغل ارادقم ةيلع رعيسال

 هب وسي)هنا (نيتبا ,رلارهظا و) نيت اور هيفا ىلاراشاف ناخ ىضافىواتفىف اذك |
 مسودياع هللا ىلصيبلا ت تلاسرؤ ىلا نع قازراادبع يرخاامل اهءلع دب ريال ) ع

 ةيشىبانب ا ءاوراذكو عدوا ةدحاو لاذ ىمصحلا 5 نع هئااسنح ”ىشلكنع
 هنا بيعيعم نع ةتسساا ىورو حدا وهو ىنطف رادلا لاو هيلع افوةاؤم ىؤرو

 العاف دبال تاك ناو ىل ه3 تناو ىصملا مدل لاق مالدلاو ةواصلا هيلع

 هركد (و ) كلذىف ةيفاك ةرملاو روكذملا رّدعللالا ثيعلا ةلجنم هنالو ةدحاؤف
 اد) الا رات هركيالو ( رذعنمإلا )نمولجلا ةنسةغااخت (هسولج قمم مين! )
 ع ةومل قل اريغ ىف هدوعق لج ناك مال_سلاو ةولصلا هيلع هنال حدالا ىف اًهلطم

 سواجلا ناكزاو مامولان ب نيدلالاك مشن هلاقاذك رع اذكو عب رثلا ةنادككا

 ( لبق )

 ثيح ض ُهْحنالاو عافترالا ىف ريثك تواغت هيف ناكناب ( هيلع دوكتلانم ) |

 (مننيع ضميزا )اضيا ىلصلل ركب( و )عضاوتلا ىلا هب رقاىلوا نيتيكر ا ىلع



 ضرعا 1 "0 راسو تعد 00 ا

 | ايلصم موش نءؤم نم انكر نع نامالا بعش ىف قويا ى ل

 تفنلااه ئادنت نهو كن واص ىفاه ملمتوا م دا٠ مداني اا ىداني اكل هب هلل ل

 || هردص قرحول اما هردض نود هفئع ىوا اذا اذهو هسكو كاملا
 9 ثيل ناقه .رايتءاريغب كالذ ناك ناورشك وا كلذ 5 هتولص دسؤلا دَضَق ةلسقل

 كاسقم تانذناا هجوأ ةثلث 1ع تاتتالارا لصاملارالالاو تش نك
 ْ نيءلابوهو هو ركمريسغ تافتاو هجولا وهو و رك تاسغتلاو ردصاب وه

 | نبانعدحمتو نابحن اوىئالاو ىذ.تلا ىو رام هجولا لب و نودب
 1 0 هش و ائيع ةولصلا ىف ظحل مالسااو ةولصلا هيلع ناك سابع
 ْ دعس نإ ) ءركي + (و) اب رغ ناكناو بسم ناطقا نبا لاق ني د رغ ىذيرتلا لاق
 1 هلوش نس اذ عطا 1!( دوهسلا ٌ ثد ىف مدعتدفو ( هتماجر 020 هتماعر روك 12

 | طف( انوص ن ناكاذا ) جملا هركيامتاو ةرورسضريسغن ء(االلا ا.دخا ا)ادصق

 ٍ هل ناك اذاام .قال_عدحاو فرح هلإ ناكوا اذكو توصلا يكلذلوا («فرحال)

 رايت الاب دصتلارسف اذاو رذعري_كناكاذا ادت .هناف ربكاد اا نا رجا

 تاكاذا هنال دسشنالهنا فورح ةعم ناكو وهسزع ناكذا هنأ هته مهوتيالث

 ٍ 0 نالاوهسوا ادضد ناكر كسلا را 9 علا 0 نذر 2< هما 0

 : اما لال اخ نافأا املا 0 ووتملا يبا 5

١ 
1 

١ 

 هنال ةسأ اروأأ ةالم ادعيارض دس / )ا 614

 قعم نا“ 2 5 . زيف هنأ ا هدر اذا 5 010 مم

 ا



 ا تش : ةناماو سانلا مأ مالسسااو 5 ةواصلا هيلع هنأ نووي ا

 لاحم لعالا بو مالك- /| ناك نيح ءادتالا ىلع لو2ثيدحلا هدقأع

 ك0 ( نيهيدكا !ىفام ىلع العشا ةولصلا نأ مالسلاو ةولصلا هب هيلع هلودي

 ْ وهو دب دش نس هلا ةفواح ٠ نف ةما ذعأا ير ىلا ) ( تن نا ) اضيا ١

 '؛ ا مركب ١) هليصش ىف 0 0 رذدعريغل ىا (ادصق) ةواصلاق

 7 : ناك اذااذهو 0 وأو وأ نم اهريغوا(رب اندوا مهارد هيفىف عضينا )

 .قع) كلذ (هعنمناو ) ةدئاؤالب لغشلا نغ هيفاس1ل ( ةءارقلا نع هعنجال ثيحي )

 ةولضصل اهب رود 'امرادقم ىدو:نا ؛ناربغن ا :ىلعةولصلامت ٠ (قي رااح

 ١ 0 0 0 ( ضرما 1 اج اهدسفا ذيل انآرب : د ظافلاب و ا ْ

 | دهفت الواضنا هر 6 ا 0 م هنو عع“ ول هتللشازإم

 ريبفب علا فا ذكاو ا نيو رح ىلع عوعسلا توصلا لحتشا اذاذسةاماو :

 | الساق ناك نا ) كلذ هله را عار حا ( علسالو ) رذغ |
 1 ( ىسفنا ) هتواصناف ( ةصخلا ردةىلءادئاز اريثك ناك ناو ) ةدجاردق َنَوَذ

 .اهريغو ىواتعلاق ناوك ملا نال ىجشاَم سدل لا 0 ةدان نزلا دييفتلاو

 قتأيسو مغا ال٠ نكيملام دسفيال ليقو موصلا اا ضبادسفب ةصخلا ردقدا
 ةيعمسللاب رهج نا ) اهضا ةلصلل هركإ ١) ىلاعت هللاءاحش نا ةتماع ع مالكل ل

 (و) ةولصلا ة 42 دى رخام ىلع ةكشأ| || ةفلاخ د ذدوعتلا او ء 2 ثلا اذكو ( نيمانسلاو

 (ىاآلادعنا) هر 5 :(و ). اهل نس د هنال ( ع وكر اى ةءارقلا مينا زك

 ( و حبستلا) دعينا ( 0 الادعتنا 0 ىاة لكني .اهدحاو ننج مساةرههل ادع

 دععلا ):ةييركملا دا ١ هةولصلا ىف اهر ركاذا (ةرودسلا) دهذا

 .(هب سأبال دو فسو وأ لأقو هللا عر قم >ىبا دنع ) اذه ) عياكضألا)

 هنتدر وام لمتماو ةءارذلا ةتسس تاعازبل كلذ ىلا رطبضي ىيضملا نال ذعلاب قا
 , ةنس ةفلاحت هيقو ةواصلا لادعا نم سدأ هنأ هلو ا_هريغو معسنللا ةواصى ةنشلا

 نه مث ) ع و رسشلا لبق نيعب و. دعن ناب نكع ةءارقلا ةنس ةأعاررعو عسضولا

 نوكتاذه ىلعذ هيف دعاا 0 كا هلا عوطتلاى ىالخال لاقن ءاناشم

 مهو (اناط“ ةهأ كلا مدخل انهو كلك ساال-5 هد راح جعيبصاا ة ذولي

 | هركي لي ( ةبوتكللا ف ):ئفالث ( الو ع وطتاا ف ) وهاسعتا ىالخل (ناقزم
 (1_-0) ىالحلا ىتا.دنه (١ رفعحوا ) هيتقلا ( لاّدو )اقاقتا اهبف كالذ

 ( قىا )



 نا ةراصرزع ل ني 0 نيذه ىلا ادعم ع

 سرب ةراشالاب ةناكمال ن نونسملا عضولا كرتو اب
 سئورب نعنا ةينافاسحللا ىواتفلا ىف لاق ) اذل ( و) اه

 عضومقرك ذوءركبال)ةنو وئسملا هم .هلاىلعو هاك عوض وهى

 اهدع ىلإ ) ىعب تاصبستلا ىلاىا (اهبلا جائحاول ) هنا ةيناقاذلا
 اهظفحص ىا ( هبل هبلغب وا ) ةراشالا ثرحن٠ ىا (ةراشا اهدعجيبستلا :

 هر :(و) عباصالادتيدعلا نهالاقاعىلاةر و رضالف :راشاربغ نم هلب

 ءاكتا (انصع 0 طاح ىلع):ولصلا ىف وذ و( ئىَع نا ) 2

 00 معاك ريتانرزعو دوا اها متو 5 0 0

 7 ىلع م وا ةيللا ل ىمشمولاكو 1 9 ىنك 0 اهني
 تناكاذااهف ةهاركلا ىا ( اذ_ه ) ىلاعت هللاءاسشنا ىتأأم ىلع ىمخ ْ
 . ليكم دعي تقوازا ابنكو ( ةوطخ لك دمي فدو اذ[ ) ردح 'ريغب تاوطم

 ( دبسفت ( دسضت ) تاياوتم تاوطخ ثلثا طخ لب ( فش مل ناو ) نينوطخ ١

 القرذنعي ناك اذا اما ندع طخ ) كلذ ( ناك اذا اذا ) ريثكل ع هنال هنوانض

 ريسغب ناكناو هركن الو ديقال رذعب ناكاذا:ىذملانا لصا م افاقنآ نبا دست

 ةركب( و) دسفالو طف نركيإللاو دسفب تابلاوت#تاوطخ ثا ناكناف رذغ ا |

 هنال ( ىرخا ءارسي ىلعو ةرم ها 0-5 'ةولصلا )لب (لياعلا) اضياأا

 ةولصلا ىف( ثوغربلاوا ةلمئلاذخا) امضي هركي(و) ع ا نم ثب
 تحناهتفدب و ةولصلاىفةلهملا لتنال ةقيتحوبالاق ةصالخل 1

 4 0 و ا

| 
 ا

 لوشب دح 7 ىلا 0 تا ها اننا هت دلال 0

 بهذ . انهكرت نال اهررعض عقدل ردد نو ذئي-اهذخاناف 5

 رربضلا مقد ةسق ىذلا ل_هفلانا.مدقتدةوملالاب بلقلا 0 عوشمل

 ةعفادك ناكف باقلا لخشي هنااس:لقاه دعب ل هوركماهكرتنا ليقوالب 0

 اهقد 0 هيت نبا كيلا اماف 0 راو طباغأ| و



2): 

 بخا ناكف د_صعلاىف اهيتلي وا ةمنالا ضعب لوق ىلع ةعئاملا ةساملا
 انهذخا ىلع فسوب ىباو ة-هدحىلاز عذب ,ورأا ةهاركلاو ةءاسالا نلف

 باحاىو رامل ةولصلاىف ( برتعلاو ةيلا لّدَعب سابالو ) رذعريغنم ادصق

 هيلع ههاىلص هللالوسر لاق لاَ ةّيع هللا ذر ة هرب رهىنانع ة هسعل رالا نيسلا

 (آولاق ) حبب نس>ىذمرتلا لاق بزتعلاو هيلا ةولصلاىف نيدوسالاولتقا مو
 برعلاو ةلإ لقب سايال عياشملا ضءب لاق ىا مهّضعي دارملاو عياشلاىا

 ةجلاعملاىلاالو)تايلاوتم تاوطخ تلثكر شكل |( تملا ىلا مح ملاذا ) واصلا ىف

 ياو ىنخ 2 كلو ىلا ) مباتحا اًذااهاف ( تا لاوتم تان رمص ثائكةرشكلا

 دجلالا لع هركسزرثك لع هنال هتوادصق اطاستا لئاقولاك ةتولص م

 ىثلاك ةصخر هنال هذ ليصفتال هنا رهظالاو لاق مث طوسملا ف ىسخ رسلا
 ضرتعاو ثيدحلاق الطا هدب ؤد و ىضوتلاو بلا نم ءاةتسالاو ثدخلا قسسىف

 انهن اوجلاوعفزاملا ج الع باو+اوهاذ لكلا دنعد فمهناعم صنلاب هب ز ومأع
 اكةدوجو عبةولصلا هع مزات_ال ل:ةلاوأ لاتةاانرءالاوداسةلاوهرمطياعف نه

 هلثم ىقرهالا لت ةجاملا دنع هن رمالا عمد سقم للتقلا واهسيف ىشأ ان اف قوالاةواص ىف

 اذهو امار>ناكنا دعي كلذ قمالامدعو ة ولصالا +فم ناك ن اوه رشايم ةحابال

 ظوقسك كاله ببس نمدحا صياوا قوهلم ةثاغال ةولصلا عطق حاجاك

 هريغلوا هل مهرد هتثام عايض, ىاخاذا اذكو هوو قرحوا قرغوا عطس نم
 لا ءاضنلاة للا تايها نم ىئلسسا ليق من اهريغو ةهةصالإا ق هرك ذاهىلد

 نيمدطنا اًذاوندَقا مالسلاو ةواصلا هيلع هلودل نا نم اهنال هب ومع ىثع

 عاونا عج ىوتس و ةيادهلاىف لاقو نا نماهناف ءاضبلا ةيملاو ماباو

 ىتاو دنهلا رفع ىبأ هيقفلالودوهو لوشلا اذه نم ازارك>ا ميلا وه تاي

 /سابا/لاقهناق ىواسطعلا رئءبىنا مامالا رايتخاوه ةءاذهلا بحاص هراتخاامو
 هللا توب اولخدب النا نجلا دهاع مال_بلاو ةولصلا هيلع هلال لكلا لتقب

 ملا لاق مهل ةمرحالف ,هدهع وضقن دقف اوغلاخناف مهسفنا اورهظبالو

 هددعت نعثو مالسلاو ةواصلا هملع هدهعو لصحدقؤو ماهلانب نيدلا لاك

 كاسمالاىلوالا كلذ عمو تباث لانا قالا نا نمت ايلا ضب لّدقب ررضلا

 اه 0 لبق 0 منهج ص مه دا ررضلا 0 ةمردحلاال ما عيا



 مدت ةئس 7 وأ نكار نا هنال يلا دج ا لأ

 0| لعشاذهو (ضرفلاو ةرو_بلا )ةءارق (راركت )ركب

 . دبش ( ىرخا ةروسةءارق ىلءار داقناكاذا )هلوق نكل نيت 20 ةعك
 ةركنال ى رخا ةروس ةءأ رق ىلع ردش ملاذا هنأ هم موهغللاذا /

 ىرخا ةعكر ذ ىف ةرورمضلا ولت اماه ار رق ىلا جامت>الاو ةرورمع ١

 ةعكرلاىئاهأ اهيف بد:اولا ءاداب ةرورمضلا تلاز ةرع ةءكر ىف اهأرقا
 راركتىلا رظاضا ىرخا ةروس ىلع ردقب ملااف دعب دوي ال

 ةدحا 0 ةروسسلا راركتنا لسصاخلاو ىلوالا"ةعكرلا ىف اهأرق ىلا ةروس
 اهرا 05 اذكو ناخىضاق ىوا:ة ىف ه هرك ذ ضرلا ىف نر ةدحاو' ةعكر ىف
 ةينهلاىف هركذ هركد ةيناثأا ةعكارلا ىف اهررك مث لوالا َق اهأ رقناب هام نينكرات :

 ردش ملاذااما ىرخا 6 ةروس ةءارق ردعت ناكناب : ةرورمض ريغأ ناك اذا اذه

 .ارقاذا اك دصق ريغ نم عقواذؤا اما دصق نع عقواذا هر رك امنا اضياو ٠ .رك ف |[

 ةصالخلا ىف هركذ ةيئاثناىف اهرركينا ه ريالا سانلابرب ذودالق كوالا ا
 ةواصلا هلع 0 'سيل ة هعدرد نوكيفاةد هددرو مدعةهار كلا هجوو اهريغ 1 ١

 ) عوطت اى ف نيم . كرقوا ةعكرف ةرودلا راركب (؛هركنالو ) هركيذ م ءالسا وَ

 5 ' ان حابضلا ىلا ماق مالتسلاو : ةولصلا هيلع هنادرودقو عساو لقنلا بايثالا 1

 اذه مامت قايسو عوطتاف دار لا هد حاب لدق هي 0 ةدح

1 

 ا[



 ١ اذدهو ضرفلاى 77 ل وظنلا هندار رئاذا هددضل نحامم قل ةيئاثلاىف

 ضالخال او تادا تس نورذاكلا اهباانوك ناف نيتباواةبآ رادع ةلاطاهنال هئم سل

 ١ لاقواذه مدقتاك ضرفلاىف هوركم سبل كلذو فال ىلد ع راوأ ست

 هب سايالة ثلا ىلعىلوالا لوطوا حي وارتلا ىف ةءارلا لصف ىف ناخىضاقىواتة ىف

 نيتءكرلا نيب ذب , وسلا ف موىباو ةقشد ىبادتعو دمت دنع كإلؤ رانا لب

 دمه اذ الخ اهلوق انه لاقام نا رعذ ىهتنا ابهدنع رصجلاو رهظلا فاك

 ضرفلا ( تاونصلا عبجبوف ىلوالا ) ةعكرلا (ىلع ةيئاثلا ةمكرلا لب هكرلا لب وطتو )

 ةلاطانا ىب وبلا عءاجز ع عمججملا حرش هتشرفنبا لقنو ( هوركم ) لغثاو
 هيف هجواالءاو ذه و ركمريتذ لداوتلا ىفاعاو ضئارفلا ىف هركتاما ٌةيناشلا
 همزايال ه-سفنريءاعوطتملانال هريغف رفتشنالام هيف رفتغيف عساو هبانىلغنلا نا

 اًهصوو الصا نيعم رادق» هنال ضرغلا الخ هدصقو هرايتخاب هم“رثلااغالا

 ةم'رات الذ نيتعكرلانيب هي وستلا مارلي ل لة تلاقذتيحو كلذ نع هيف زواحت الف

 لفنلاقةناثناهلاطإور 3 ملاذا وهزواحتيالفادح هيفودح دق عراشلا ناق.ريغ فالح

 لئلا قولا ىلعةياثلأ ةلاطا ةهارك حسالاو ىلوالا لب للوالا ةلاطا هركتمل

 هوو رذعالب ادعاقمز اوك ةعسوتلا ن٠ صيصخت هيف دريملا عه ضرغلابهلاةاؤ-اصنأ
 ةءلدقلا قاضيا هركب (و) رخا عفش هنا اكمركتالف ىوالاو ةيناثا ىلع ثلاثا ةلاطا ماو
 ىهو نيسلا مضؤ ماللاو فاغلا مفي (ةو_سنلقلاو) هودحو ( صبمقلا عون )
 ريسن لمع سللاوا د ادا ا هسنا) هر كن اذك(و) (و) سأرلاؤ سدلتاه

 اد_قم ناكاذهاو اهلاعا نه ”ىش مع هب هب لصال ةونصلان م ىبتجا لع هال

 سل هت رظانلا ةارولام ناكضوا نيددلا ىلا جبات>ا ناب ريثك لمعي لصحاذا

 رسكب ( اببط ) ق_كنيىا ميصفلاوه نيشبلا ذب ( مشينا)ءركي (و) ةولصلا ىف
 تاخدولاها هدصقاذا اذنه مدقت امي ةولصاا نم ىنجاهنال ةديط ةحاراذ ىاءاطاا

 جرخاذا مغلاءأم ب نارغك قازيلاو ( هقارعب جرب وا 2م ريغ هفنا ة<ارلا

 يري( وا) الدق لتق نك هيلا لّويام رام ءايانه ةرعستلاف قب روهف هيف مادامو هم
 ]| نماما فينعلا سفنلاب قاما ىلا ذغني ىذلا مابا وهو نونلا من ( هتءاخمت)

 || ىنجا هنال هبلا اعوفدم نا هركم امنا اضيا اذهو ردضا ١نموا موشحلاا
  ىرا» رالف كرو رثص منت 3 و| لاهي 0- هياا رططاولاما هبف ةدلفال

 نكيملاؤا ىزسسلا هلجر تحت اهيقاي وا هن وثب اهذخااننا نديح ىلوالا نكل

 نبدا ىلا اس ماقاذا لاق مالشلاو ةولصلا هيلع هنا ىرا اعادت دسم ىف



 ْ 000 1 0 0 وش ا م ْ وه 0

 |( حورذاف نيترموا ةرم ) حوراذا اذهو نيئرتملا لاف
 ) اضيا هركب( و) ريثك لعدنال ( هتولص دسفت تا ابلاو

 ا عقرب نا

 || هركيقذرملا نوداعللا رعس ول هناف قافتادب ةاذهو (نيةفر رأاىلا )هرم

 ١ راش رعشاذا انهو ىمال ةواصلا ىف هلع ىهتم وهو د 3
 ريثك لعدتال دسم ةولصلا ىف هرعثوااما كلذكوهو ةواصاا ىف عرتو ة
 ١ دهشتلاوا دوه كاوا عوكراوا مآ ةااكاح( هدب . عضبالنا) اًضيا هر

 ' (رذعئمالا) هسا ةفلا واصلا هفص ىف روكذملا نوتدس م1( اهعضومىف)

 : 0 ىف دبل قبلا عضو مدع هركذ ىا ءانر دق اك هركد هلوش قاعتم م عرشم ءانثنما ْ

 ركي(و) قن* للا لاحفالا كاس لك نونسملا
 دودو اوك ع وكرن* ( 1 ةلاحريغؤ و , 0 هلا 0 ام ( 0

 ا ناو هلك كلذؤ ميلا ةنلاخخا 0 ع 0 5 و ناصبسأ

 | ىتاي قلعتم ( لاقتنالا مامت دعب ) 3 7 رغما ىلع تالاقتنآلا ف ةل ةعورسشملا
 | ركب دب اقل لاحف ت تعرف ع لا راكذالاب ع تالاقتنالا. 0 دعي أ 4

 1 0 لاتتنالا ءادتا دنع م ءادتا ني ةيسلا نال تاني 1

 روكألا نايتالا ا( هيضو) هر 5 بلل ةقلاذ كلذ ةفاامش مدقتاك هناهتنا ا

 ركذلا عضو ىئىا( ةعضوم ىق ( راكذالا كرت ىئا ) هك ( امهيدحا ناده

 1 (هعضوم ريغ 2 راكذالا لص ىا ) اهلي اهليصح) ىرخألا ( (و)لاهتن) "لآ

 رك دلاىلا جري دعضوم ىف ريمخلاو لاهتنالا مامد دع وهو 0 لا عضوم ريغ 3

 0 ا 1 ةضانو دك 0( دم شولاف ركل ريض ىف انعم ر دك ذل



 5 1 هللا ء بلطي ىأ د ل وا) يا : اوناو ةنلا نم. |
 .ملاق تايلاند ةفبدح نع سم ىور كلذ هبشا امو ةرغغملاو وفعلا |
 ,ةثاملا دنع عكرب [تلعف ةَرَغ ا عنان ةليل تاذ سو هملع هللا ىلص ىتتلا |

 1 محيست اهيف بأ سحاذالاقنا ىلا ثيدحلا ةعكر ىف اهبىلصد تلف |

 اذا هلوقو ىرتيدجهتلا ىف اذهفذوعت ذود ىماذاو هللا لأم لاتوسب
 اك راكناو) هلم ذوعتبنا ىجشامب ىا ذ ذوعت اذكو لأ_سنا ىقشامب ىا

 دوال يال ةيقو دورولا مدعل كلذ سي 0 0 درفتملا

 هر تاصنالا توفب_اللف ىدتقلااماو نردتمملا ىلع لوطي

 ع 1 ا ادعاق لج لجر رهظىلا)اهجوت (ىلصي نايزم او

 م را 1 ل 2 يلصانا ت 00 0

 000 0 اعنا

١ - 

| 

0 



 ا هي 9 روص ردصموهو ٍِ روضرع ا( فاس
 : هيف .طاسي ىلع ىلصينان سابالو ىا قواها ةداراو قاما رمال أ

 || ىذل اهتم نالام ةارملاو (روانعلاا نع الضلال )كلا لاخلا () مانا
 ١ ١ اهيلع لهم ءاوس 3 ةهار ىلا لصالاىف قلاطاف اهيف وهام قالوا ناف حور

 5 3 تناكاذاذ هد عضوه ىف 00 3 5 0 د لوا

 لاثع نا ديال ناكنا ديعولا ا 0 2

 هيف نال حورلا ىذل ر واصتا !ىلعىا ( اهب ماها
 تأ ىا (هسار قوف نوكتنا 0 اضبا رك اةركي(و (و ) اهتدابسبا

 نول كنا و ( هئم اي برق انعم ( هيدي نيب) نوك د نا( 0 0 ىل- ١

 هريغو ارادحو لوس ما واصت) اب ب رق نك ملْناو هلباتم وى 1 هلاذح )

 اذااه ىالح اهدداعب اهيشنو ايظعت هيف نال( ةئلعموا) دعو وصوم )0 : وصو

 ةريبك ة ةروصلا تناكاذا اذهو هدلح ر تح اهنوكل ةناها اهيفنال هءار
 هلك اذا هن عي سأرلا ةعوطقم د تناحاذا اما ( ونار ةعوطم .:

 | هيلع هت ( طيغ ءاسك هل ناكوا ) الصا ( 0 )روصلا 0

 .( ودتال) ثيحنادج ( ةريغص ) ةروصلا ( تناكوا )
 0 لبصامت 0 ا 0 000 )

 || اهلعروا



 : 0 540 0 0 : يم

 ١ ةفانؤ لا 0 ا لا مجرإ# رع اهم لع ظطءخولو :

 ةروصلا ىلع دلال نكل ا "ب ناكتاو امهل[معنشاب سأبال طاسإ وا
 || ىلع بولا لعرب راسا ركب وو يكقتسااوارا زالا ىلع ةروصلا تناك ناو
 | اذكوداش رودسسم هنال هب سأ, الف ىلصر وهو هدي تناك اذااما لضورلوا هيف

 هت اهرييغت راه هلزوحجم ريغ تين و ةروص ىأرولو. ها ىلع ناكول
2 

 وهو عضولا ةئس ع ةعنم اهنال لاكشا هدنؤق تناكاذا ايف ةهاركلا مدعو

 || ةدب ةقلغم نوكت لب اهكسعأل ا دإ 1 مهللا اهيتغيكف ةولصلا ريغناهو رك
 ُ :ه 1 0 قاسالا قال ظرامذ اا هر 5: ناك ناو هل وقؤاذكو لعاهشاو تاذوحتو

 ا 'كيكلاتف لخوا لأكق: مسو ةيلع هلل! ىلص ىناا ىلع لررتح نذاتسا نايحْىا

 | اهعطقاوا اهسر عطفاف الغاف دفنال تنكن اف رب واصن هيف ريس كتب فو لخدا

 .باتكق ىراخلاىفو ذراشو اهعطقا ىل اسنلا ركذيملو اظاسب اهلعدل اوا قناسو

 ]لأ ىتلا هكتهف لئاعدف انس اهل ةيسل ىلع تذختاا_هنا"ةفئاع نع ىلاظمل
 || امهبلع ساجب تببلاى انناكف نتف رم هن تذحئاق تلاق م_سودبلع هللا ىلص

  ةءادهلا قو ةروص اهبئو امهيدحا ىلءامكتم هتاردعإو .د_:سمىف دجاداز

 سادت اهنال هركرالا نيو رغم طا ىلعوا ةاقلم ةداسو ىلع ةروضلا تناكول
 || اهل مع ايدل ذأ لع ثناكوا ةباوضنم ةداسولا تناك اذام قال أط أطوتو
 الاوساخ امج ال رس واللا مح *(سفانطل ا ىلع ةولصلاب سابالو)

 ١ نيعَحِل (ش رثلا راشو دوبالا) ىلع :ولصل اب سابالاذك ( :(و) ل ظن اوذ طاسبلا ىهو

 دعم ( اتيةرشورفملا ) ئشا! ( ناك اذا ) اموع شرفال مسا شارف عج

 نكل (و ) دولا ث ىف مدقناك زوحالف الاو ضرالا مسح هباع دحاسلا

 ؟"مصااك ( ضرآلا هستنا اه ) ىلع ( و ) لئاح الب ( ضرالا ىلع ) ةولصلا
 كلان مامالا فالخ نع حورخ هيفو عض اونلاىلا برقا هنال ( لضفاا لن روبلاو

 'ناكف ناتكلاو! ء,طعلا وا فوصلا وك نم ناكام ىلع دولا هركب هدتعناق

 لا هيمدق لحتو همايق عضوع ىا ( مامالا ماتم نوكسر ناب سايالو لضفا )

 بارحنا ىفىا ( قاطلاّى هدو“ ) نوكي (و,) بارا جراخىا ( دجحسلا ىف )
 وهف ةحراخ هسارو مرااىف هالجرزاكاذا د.مصلا فاك مدقلا عضوا ةريعلا نأل

 نآردلاَق هامدق نوكيناب( قاطا!ىف موشن ا) ركن( و )ال سكعلاب ومر! ديص
 | 0 ا باتكلا لها ةيقتاا ادييدلا 1 و دها هي والعو



 تاز 7 0 2 5 1
 ل يي ب ب

 | لها علط: تي نلشحتو اه ءارو ٌنادوع قاطلا 1 2 3

 : ةجوالاوه اه ىجورسلا لاق اًةاطم هركب لوالا ىلعو هركبال ٠ لا 5 5 ١

 زايتما نا ىنتمالو ماسعهلا نب ندلا لاك 8 لاق .نيهجنول

 دحاسلاو ا كيذل رياالو ناكم صوصضخ ىف ع كاتنعا

 ةتتسلا تناك نبت لواو ملسو ةيلع هللا ىبَد هللا لوسر ند ١

 نولطملا وهو فصلا طسشو ىداحب هنالن اكمل كلذ تاذ احمى 0 ر

 ماكحالا ضعيف نيئلملا قافنا هعرفو هوركف هتاؤادع ريع .همأ

 ينك هي هلا 0 ا يمال هوت لع ناكلاي. هصنا

 هجولا ىلع ناكءمامالا صيصخم ةيعرسش ىلد ىلباد ميدقتلا ةيعرشف نوكيالف
 ىعرش ليلدي مكحلا اذه ىلع نيتقتم نيتاملا ثوك م. لذ باثكلا لهاهصصخىذل
 لمح ىلهناب ةقش> ىأ لع مهضعب 0 5 َِظ 37 معن 0 مما ناكف

 اضيا 00 . ( 7 را اذهب د 0 نسل 2 + سيكا ا
 ا

 مهنال ب ل 0 هيشنتلا مدعل 0 0 0 ه ا ذنا ها 0
 ةعاجللا لك عقترا ثيديبمامالاب ءاردزا هيفذال ةهاركلا ةياوزلا رهاظو هنول

 ةوليما لينا 0 مالا يل لع ركذو دعم 7-5 0 فالكل :

 0 مو - موال دارقنالا ةها 7 هبلصحت ىذلا عابضت :
 ليقو زاّتمالا هن مةباه رادتم لس.ةو فسوبىبا نع ىور اذكو لجرا دم

 نانىغانا رنصلا عجانع ع هلا 90 علا رسل اراتعا دل راد

  اجاو مدعتلا ناك يح ناكحلا ق-ىف عرسشلاىف

  ليقام هىلع عفن رلا ناك 1 1 نوضح اناس ابك نارىلع هب ف 3

2 9 3 

 0 رق 5 7

 ظ



0 

 ||| اهل نعم 0 ايي ا صتخم اذهل
 | ملوبص# مهنا تيثثا ةهاركلل بجوملا هيشتلا لص زايتمالا هن عشبام رادقم |
  هبطرضملال عارذلا نودام نارهاظلاو عافترالا نم زايتمالا هب عام قلطتت |
 || عازذلابريدقتلا ناكف ريصقلاو لي وطلا سانلا نمناف طبضلا قك زابتمالا عوقو ا

 | ىدتحلا هركي و) لكلا قحقؤايتمالا عوقو هب طبضنب ىذلاوه هنال لوالاوه |
 1| مابقلا هتكع ( ةحرف فصلا ىف د مل اذاآلا هدحو فصلا ففاخ موقينأ |

 1| ناك اه هيلي ىتنلا مث مدقملا فصلا اوما مالنسلاو ةولصلا هيلع هلوقل اهيف
 ماخاب لالا دقو قاسسإلاو دوادؤلا م 0 2 نكيلذ صن نم

 رجالا لايثتما لح وساعلورا د هددعو ةقاق ةهاركف هدحو نكيملناو

 ]| ريبكتلا لبق فصلا نم ادحاو بنينا ىتبت. ليقف ةجرف فصلا ىف دجرلاذااما |

 1 هيسقن قا كةضلا نمادحاو بذدجيلبقو رذعي وهدحو موشلئق ةدنقلا ىفو 0
 | لحجر احنا عوكرلا ىلا رظاط هنا د نع ماده ىورام حدالاو هدنح فقيق

 أ اّناَقْر ىق ىلوا هذحو مام اوه سفن ىتعب هنعفللا ىذر لاق الجر هيلا دحالاو

 || هركناكىت ( اذكو 2 ىهتتا هتالص دش ؛ هرجاذاف ماوعلا ىلع لهجلا ةءاعل

 :١ اعياوهو ( درغتلل 'هركي ) ردعالب ( هدحو ) فصلا قلتخ فشنا ئدتتلل ْ

 قضي نتن نيب كانوا( فصلا لالخ موخا ) لتنأو ولا
 .ةغلاخحماو وصسلاو عوكرلاو ( دوعقلاو مايعلان مهفلاضف ) اهيفوه تلا هتالص
 ]| مالسلاو ةولصلا هيلع هلاراش ام ىلع ىواٌعلا رفاتا ايدساهذوكل ةهاركلا بس

 |١ ناك ىراصفإلا دوعسم ىنانع [سم هاورامىلع قوفصلا ةيوبست هرغاىف |
 || اوؤتسا قوق وهو ةواصلا ف انك انم حسع مل يو هءلع ةلنا ىلابص هللالوسز |

 ىزمرتلا ىورال( ةعامل قي رطقةالصلا) هركتا و) مكب ولق فلتضفاوذاتالو |
 اعين ىيصي نا هت مسو هيلع ىص هللا لوسر نأ زعنب نع ةجامنباو |
 ؟لبالا نطاعم قو اجلا فو قي رطلا ةعراتو ةرمتملاو ةرزحلاو هل زااىف نطاوم |
 (قاخاذاةزسريغن ءارفعأ! ىف ) اضئاةولصلا .ركت (و )هللا تب رهظ قوفو |
 رالخلا عوقوا ابدت ابهيف نال ( هندي ني ) دحا رع نانمىئا ( رورملا ) ىلصملا ١

 ْ ااةولصلا» ركن ل اناس ا رسناكاذ اذام فالغ مالا ْ
 ةدينصفنيصخقخيت هش ضي 1 يتلا يلا ا يل اا يب يي يي

 ع 3



 ا
 ردصأل نط ن نطع َنِم نم ناكم ملل 0 عجب اهكرابخ ىل ( لبالا' نط نطاسسؤ ) أ 1

 1|( ةلبزملاوف )ركنا ).ركتاذك (و ) تكري مثيب وراذا انوطع لدالا تنطنعلاقن سفتي ٍ
 .| ميلا حب : (ةرزحملا )ىف( و)نوقرلا ىاربزلا قاموهوأهمسودابلا مق عسل عي 0
 ]| لستغملا قو باضقلاى ا رازطلا للءةىا ةرازجلاع طوق اضيااهمنصو ىازز مهوب أ ْ

 || ثيدحلان مسا (ةربقملا )ىف ( و ءاجا) ىف( وللا تخل ناكمنيسلا عفو رمل مع | ا
 || ناساصلا بصمدهنال اسايق ىلستغملا ؟هد قاف ةدساجتلا عضاوم اسهنوك ةظتلاوب | ا 0

 |١ مظعللامدع هيذىئعلاو ثرذملا (ةيكلا عطس ل ) ) اًضيا ركب ( و)خانوالاو | ا ١

 || ماسجلاىف عضو:لسغاذا )لاق ( ىو غل ىق) ناخ ىف) ناخ ىضاقرك ذ(و) تول كرتو: | أ 1
 ]| داهالا ٠ نف دحاوناكولاق ) هب نن:أبال ال) هك( ( نيضو )ل ةروصوا (لاثمتدف ضل | ظ ا ١

 ]ا رك ذامدعب هصالخلا !ىف لاق ىؤارنل ا هركذ د غال ىلع“ هذآ غو ىج ىماكالذك لفشت | :

 || نينحاىهنلاو اهتعى جنم ماجلا ىف ةواصلىسخنرسلا مامالا حتت ىفو ىواتفلا مالكا (]
 || نيطابشنلا ته ماج انا ىناثا اوهرئاس ىف هركدال ذه ىلدف نالاسغلا بصخ هن اامعدحلا

 | ىهتنا:لسغيلوا عضوملا كاذلسغ هعضاوم عيمج ىف ةولصلا هركش اذهىلعف ||
 ثيدمحلا قالطال هوو تاوغلا ىو ةرورمذاالا هيف ىبصنالنا ىلؤالاو

 || ةساجال هنال اهب سأبال ناخىضاق لاقف نجلا سولج عضو»ىف ةولصلا ماو
 || اسهيف نآك اذا ةريخلا ف ) ةوندصلا,سأبال ىواتغلاىف لاق ىااذك (و )هيف |!
 || ياتكلا لهاب ةيبشتلايةالءع ةهإ ركلا نالاذهو (ربق هيف سلو ةولصال دعا عضوم |
 نينككوا هلك ءارهنا)ه رك( ) ةروكحصدللا ةقصلا ىلع ناكاوف فشسموهو 0 ء

 |١ (ىرخل ةروس نه ) ةءا را (ادي و ) ردعربغب ةروسلا تلد ( كريم ة ةروبس نم 0 ظ

 اضارعأ هيذ نال انش اههش كرو ةروسلا كلت نغئرخا ةبآ ىلا لتناول ذكوأل 1

 || كلتدباع ريع نأك رد عناك اذااماو هيلع»ريغ ليضفت ماهياو هيف ع ىبشاع |!

 ةروسلا كل: نه ىرخا ةبآىلا لاقتنالا هركيالف ةءارعلا ةنسس متينالبق هي ال

 دوا نأ ىجذب رك فن دصقريغن مه لقتنا: ناق ادصق لهذا اذااذهاهربغنفوا |

 (| مثوينا ماماللةركي و ) دصقلا مدعا اضياةهارك الفركذ ملناوهينقلا ىف هركذ. |

 مهيف نالوا ةهاركلا بجوت هلصخ بيسب ىا ( هلصخم "نوهتراك هلرهو اموق || |

 مم اذارهتاللص زواجتال د 6 مالسااوةولضلا هيلع هلوعا ةمامالاب هنم لواوه نع |

 هليشو موق ماماو طخاسس اهيلع اهجوز وب تاب ةارعاو. عجري تح ىبالادبعلا
 | نوهراك هلمهو اموق مدقتنم ةولص مهل لقتال ةثثرخأ ثيدجفو نوهؤاك |!
 | ا ز 0 دبتعا لخجرو دو هتوفت نادعب اهنانإ رايدلاو ارابه ةولضلا ىتاكجوون |



 أ 7 يهده رك نال هتماماب هر كنالق اهي 1 تيبس ريغأ مهتهارك "تاكا
 | ناك اذاام ىلع لو ثيدحلاو هيلاالمهيلا عجار قسفوهو ىرهلا عاب درك ل
 | نيا ة جلو هللبحلاوهو نياسما لاس ىضتقم هنال ةهاركلل ضم ببسي

 | رك )و 709 قخالاو ىلع مال مالسلاوةولصلا هيلع هدارمنع حراخ ىوهلا درج
 ْ ظ دج ىلع. دنازلا ( لد لوظتال) موقلا ىلع ىا ( مهياع لقثينا ) مامالل اضيا

 | مهلعينا )هركب( و ).ةءارقلا تحف مدقتامل راك ذالا راسو ةءارقلاىف ةئسلا
 | مدعمزاتسيهناف دهشتلا ةءارقو دوصسلاو عوكرلا تاحبست ب ( هنسلا لاك نع

 ا | مهجوحىا ( مهدي ) نا.هركي ( و ) هوركمةنسلاكرتوة تسلا كر وهواهل هلاك
  ناكنا | مكريانا ىجبشي هأرقلا ىف هيلع مترا اذا ىنعي ةءارقلاىف ( هيلع يلع معقلا ىلإ 2

 موقلا جي وحالو ةءارق نكي ملزا .ىرخا يآ ا وا نوئسلا رادقلا ارقدق
 عكريمو ارركموا كموا اتكءاس فقونان كلذ ىلا مهجوحاناف هب .اءاودتقن ناىلا

 | ىلعىا ( ةيلع)بح(و ) مهتالصوف ةدابزب مهمزلا هنال كلذ هلمرك لقتيلو
 دي له شن عاف ناود ( نآرتلا نم ) هتءارق هيلع ( رتستام ًارشينا ) مامالا

 || سستسوهاو# ( ”ىقدا ضرعناو ) هيلعمتفلا ىلا جاتحالثل هاظفح مكرم
 . ناك(ناعكري وا)ىرخا ةروسنمواةروسلا كلن نم (ىرخاهئآىلإ لقتنا ) هيلع

 |' طلاب حاصو نا ىضاق لوق ىلعةولصلاهب زوجتامردقوهو ( هيفكءامأر ق)دق
 ماههلا ن نيدلا لاك مشل لاق هاتمدقاكنو:سملا ردقلا معاشمإلا ضعي دعو ر ركب و

 | 2 راسم بدلات نيمرهاظلاوههنا |

 |[ ماو هناا ةراشا دقو هيف ىلصىذلا (65ب3 تكي ثكمينا ) يدلل هركب(و)
 ||| قاولملالوقوهو هركرال دصتملا ةيحان ىف اسلاجوا امماَق هدرو أرتف هناكمنع |
 ]| ءاشعلاو برغلاو ةحبطاو رهظلاك ( ةنساهدعب ةولصف لسام دعب ) مدقتاك |

 تكرابت مالسلا كنمو مالسلا تنا مهللا ) هلوق ردق ( لوةباه ردقالا )

 لا ( رئالادرو )ردقلا اذهالا ثكملامدعب ىا( هب ماركح لاو لالجلاذاب ظ

 | تكرابتو كريغنءال كنم لد احرش لك نهةمالسلا ىامالسلا كنمو لدعلاك

 عجب معاحوهو ةرظمأ | لالخلاو كرنخ رثكوا تمطاعتوا تاسدقتو تهزسىأإ

 ٌَظ ا )0( عل معنااءادتاوهواماعنالا مارك الاو لئاضفلا |



 . 0 00 1 اع 0 5 0

 1 ىرخا رزو ةززاو رزتالو يونا قزب هلثنذال هناف ىباز 0 3
 :  دسفتالو ةمهارح كاع جئارإا ةالسصلا:ت زاجت قع 0 :

  دجا دنع اذكو هاتكالا ةتماعا مصقول هدنعناف كلام 4 م

 1 ا نع دوادؤبا ىورامانلو اهلل هاب سبا ق.ساغلاو ةءارك ةمامالا نال
 اراب م لع 0 0 0 ةياعلا 0 هل لوول ذو

 امك

 اكلت 2 يا 0 نق ا رك 00 0 ا

 م ا ,لاى) كل ددعلا ةواص دسعلان اا

 اذهىف قر دالو ىف قرفالو ةطباو دعا ةولضا دعملا ارمصملا 3

 ىلا ( .دصسو هدصتم ىلا 0 4 امجاعسلاو (لفبو و



 ش ةولصلا واج ديت (كوبوا طئاغ هذسخا دقو ةولصلا يي لخ دينف ) هركب |
 [/| دارملاو هيلع قفتم ناشيخالا هسفادي وهوالو ماعطلاةرمضحت ةالصال مالسلاو |

 || لويلا ( ماتهذلا ناك ناو. ) ةهاركلا ىضتقي وهو (ءاسظفف اكلامكلا ف |
 . (اهسام ) هعوشخ بهذ و ةولصلا نع هبلغ لغشسئ ا( هلغثي ) طباسغلاو .|
 ةدعس تقولاى ناكاذا اذه لامكلا هدوىلع اهيدؤإلاة ةولضلا عمطقت ىإ ْ

 | هلهو مارخ تدوغتلا نال اهعطش: الخ تقولا ب رحنا اهعطق نا فاش ناف 0

 ىفخوةداسجلا ممع رش ناكنا انك مارالاىلإ ةهاركلا نم برهيالف ةهارك أ
 | هضالخلاا ىف لاقاع ىلعاسايق اهعطعبإل هناف ةعاج+ هللصخ الثا اهعطقنا |
 اههلفيزا لضفالاف مهردلا ردق نم لقا ةساحص هب وث ىلع ىتر لج ر |

 ةعاسوج دجب لاب ناك ناف ةعاجلا هتويفت لاح ناكزاو ةولصلا لبقتسو |
 .[أىهتنا هتالص ىلع ىضمتقولارخآى وادجالن اكن اول غي وةالصلاءطغ ىرخا |
 1 مهردلانودامعم ة ةولصفلاو ةهوركم نيثيخالا ةعفادم عمت ةولصلانأا ق ةرغدقو ْ

 نة عاج تاق ناو عطةيزاةعفادلل ةروص ىف باوصلاف بحت كزتةساكلا نع. |
 || تناكاذلاهف مكحلا نوكينا جينباذكو ةهاركلاب نايتالانمىلوا ةثتسلا كوت |

 ١ || ىوا بجاولا لعفو ةنس ةعاجلاو بجاودئنيح اهلسغناف مهردلاردق ةساصلا |
 || ةولصنا ىلع ىا ( اهيلعىضمناو ) ةعاجبا هتنافولو ةولصلا عطيف دنسلا لف نع |

 |١ انيهلعف ءاثك ىلا. ( ءازجا ) هلهشي طئاغلاو ا لوبلا كاان ماسغهالا ناكاذا اف
 (كالنكو) ةيعيرصل اذها ركلا عماهانا هنا دالام ناكويءاسادقو) لاخلا كلت ىلع |
 0| ةولصلا ميتا ىا (جاتفالا دعت ) طئافلاوا لوبلاا ( ةقسخا نا ةدذخا نا ) مكحلا ْ

 هازججا ههطشبمل ناو اهعطقيهنا مكملاةجاتتفالا دعب هب تئدصق ةمفاذن هب نكن لو

 (اول ) ءالؤنا ىلا ىا [ ج رمكا ىلا دصسلا ةهلبق نوكت نا هركيو ) ةءاسصالاعم |
 نكيرلاذا اذه ةصالفلا م دحسملا ىاغعت كرتهيذنال (ريق) ىلا ( وا ماجا 7.ىلا

 - قيصناو)هركيال طئاسنلكن او طئاخاكلئام عضاؤألاهذهنيب و لقصملاىديتوب |
 نالال هماتحال ىهاسغا دج ىلا ةهاركلا نال ( سالف مانجا ىلا هستحف

 ةرذغع هيدينيب و ىليضولاع الس لئاح ماجلاراذجنال ةساصهلا ىلا ةولسلا |
 ىبدي نيغز.و رملا هركب و )كلذل رك ثيح لئاسالب تاعاضلا نس اه ريمقوا |
 / نيديزذا دسيعس نب رشب نعرشضتلا ىبا ثيدحنم نيصيمضلا قام ( صفا |
 || راقاف لسوديلع هللا لص هللالوسر نم معساذاع. أنسي موجب ىبا ىلا هلسرانلاخ |

 ]إ سيول سو هيلع هقلاىلضأ هفاىل وسر هكون لا لاق مهجوبا لاَغ لاَعع قلملا ىد ىدل ني

 0 .(رالا)



 ىبان ع رازبلا هاورو ةنسوا ارت انوي راق

 ريخاف ةفلااو .مدتع لهو مدئعاعف هيل سيلا هدئعأع هريخا نادو مع 4

 نبايز ز ثددح اهفح ةئديع :ناو مهج 3 تي د> طش اكلاف

 7 ةياهنلا قو ةثلثوا :نيفص رانش نهدعيا نيعب هايس ا

 عضوم ىلا ةماسيف لاخ "9 رسإ نوكننا نيعشاهتا ةولص ىلضوللاحح نكن اهنا |

 ناك ىلا ىلع ىل ص اذاهناب دياهتلا هعرو ماللسالا رض رات #ذبادهلاق

 0 سا

 ا هيفو هقاسفدلا> نيد ىلا ميهجوبا ىناسرا لاق: ل

 ا فالخوب و 7 ا روف

 : هلع هما نشب ز َر 0 دا ا

 . ثديترسضالا ىلا دنع هلككالذ معجاو رخالا مزجوامهدحاكشنو هل هل

 ْ و ) راثا نيب و هندي لوم( لاح ) ىلس ) ىلصملادنعىا(هدتع نكر افا نكيملاذا )اذهودا
 ا ع 6-3 ) يا ( 6 ا راسل ل4(

 ١ ىسخرمسلا رات ىقاكلا هسيصامو هركيالراسملا ىلع ءرمصب مقيالا هذونعم ِ ١

 ا لل ناك ناواهريغو با سهلا رز ةانولع رورلا» ركي .ءاضعا راش

 | كلذ عون رورغشدورلال#نو دهدوجش عضو. نا لج 5
 د تع ري رابع ضالطؤمالا مش م 5

 مس كدا د يأ معا ا ةلبقلا طاح نوب ِ



 رم طئاحو لوالا فصلا نيبام ردق لئقو اعارذ نيسهن ءارواهف رع ليقو
 ]| ىدب نيب ظغل نم رهشام .تافالتخالا هذه ءاشنمو ماههلا نب نيدلا لإ مشل
 | مهتنمودب لاق هدوعم ل نيبو ةئأم صحم هيدي نينا مهق ن 2 ىلصللا

 + مرهظي ىذاو هدنع عقوام نيعو هافن كلذ نمرتك 1 عم قدصي ةنا

 00 ليصفت ريغزم هنوكو مالسالا رق رات*نم ةياهنلاةراتخاام
 ضءبق+ىفةدحاو ةعقب ريتعا هتمرب ثدبلا كلذ نوكو. هندب نيب ر ورملام ومات

 ابيرقديعبلا لق ديعي نم رو ربا نم ىسيلا مالا رييغت مزلتسيال ماكحالا
 اذامالسااو ةولصلا هيلع هلوقا ةرتس زدت ناءارعكلا ىف ىلصدلل جيني و: ىهتنا
 اصعفمم نكي لناف أاصع بصنيلف دحين ملنزاف امش ههجوءاةلث لع ,علف ميدحا ىلص

 .نكل هتعدللا ىضر ة 3 رقما 8-1 دوادوبأ هاور ةماما اه هرمضيإال م اطخ طلق

 5 ءوجبلو ثيدحلا اذه .هبدشناعش دم لاقدنا ةئلمع نب نايفس نع ىواذملاز 1

 1 ةلدتودشب 'ىش 2 كدنع لوقت ثدحاذا ةمعانب لمهعت | ناكو ةجواا اذنه نمالا

 ْ 0 | ١ قالو لاق لاك ةوللط نب . ىدموم نع مبسم قو ةفعضملا ئناكاراشاذقو

 1 55 ىلابتالو لصملة لجزا 5 ةر>وم لثم هند نيد ىدخأ عضو اذا ميسو هب ةنلعدللا

 | هرخافف هصا رعدمشخ ةففؤءاملا رمسك وعل مطب للا 5 رخوعو غالذ ءاروره

7 

 0 ظاغو عارذك ةريس لعن فاك لاق لاقاذاو تكرارا سر ىذا

 لدي | ىلبصا ذا 0 او ةواصلا هيلع هنأ كالا ل مترين أ

 1 ”نقاعتلا كيتماص ثيدح نم دو و ىورامل احا دي اهلعمنا

 |[ دوعالودوعىلا ىلدب سو يا ىل< هللالوسر تيارامتااقاه |نءدوسالا

 | لاكن دئلوااب لعادقو دعو دعصإالو رسسيالاوا نوالا هبج اح ىلع هلد جالا ةرحشالو
 | ادادقملات شب ةقيبض زع هنئاسو هاو ر نكسلا نب ىلع ابا تابو ةءايض ةلاقحت و

 |١ ووعؤولا عددا كضاذا مالسإاو ةؤاصلا هيلع هنع اهيا نع تركى دعم نَع
 ع رتايالا هبساع ىلع هلم علو هينيع بصن هل_ءجالف ”ىثشاوا ةيازاسثوا
 ]| ز رغاا ىرطامامت لياضفلانم'ةنالاذه لثع هيف لعلاز وام ع 1 "اذه
 1| هلال عدعل يدنا ذهلاق راتخاف زرغاآ نكم مل اذا هنف فاتخاف ططتاو ءاسقلالا:اغا
 مدقتملا ذدواد ىلا ثيدح لدتسا هز وج نمو رظانا هروهطظ مدع هيف ةدئافال

 1| لمملاز وح هنا لاستبدق نك هيقام مدقتوانطخ ططافاضع :ةعم نكيملناف
 ظ | لل نلاو ماعهلان ١ كدا“ انفنآ هنآ ضاك لئاضتاا ف هلثك



 ىهتن ا لالهلا لثم ضرءلاباولاة و لوطلاب 00

 ماا 00 'ىث 0 0 000

 اهئارونعنارع راجلاو ارد هةر :ع هيد نيد 0 وءاهطبلاب يب ىلص مالسا

 ةياعلا م راحو ءأرإ كلا هيقو ةريس ملا تابوا

 قدام ل 6 رْخوم ل كل د ند 31 نكحاو ذا ر

 هيلدا لص هللالوس .رناكتاافاهنااه:عىو راع [هنعلا | ىذ ر 15

 ] وان 0 2 هندي نيب ره 7 ما ةرهحف 1 0 هع
 ا ىلصالف تضئاذكه هدد لابقق جاس 2 تب بش هز ت رد عذ 07

0 2 0 5 0-0 0
 ١ 7 ع "0 0 

 ١ هيلع هنا ةياع قَد لا قي عج ىلا تيد موال 5 ةرايس مامالا ةزيسو

 4 هيلع ق كت 2 هناخا تاجا ”هلمدلا نسو 0 0 لاو ليللا ن

 مي دعب

 ع 9 0 تيدا 0 م 0

 ١ ةئردب وز رثلا لادم ىلع نوكيا رع ادرط عضي



 ١ وة ٍ مهراصيا | نوءفرب موقاا لاام سو 1

 هد و صلا هر 5 ةو مهراضبلا ن طلو كلذ 2 م لاو

 | الا هعغاد وعوالو ماعطلا ةرضضح ةواصال ةيلع ى قغنملا ثيرهانم

 نع اه ريخات 34 لوي هريغالو ماعطا ةولصلا + هوبا دواذإ ىبا آ

 | نارلا عفر هركي و مامهلا نب نيداالاك عشا لاقاذكاسهتي
 اها ءالسا|و ةولصل |ةماع هع هنعهللا ذر 5 ةري رهىفلان - نيديبصلا ا

 وأ راج سأر هسأر هللا لءح شا مامالا لبق ا مقراذا

 ةنال دووم .نوناكو اًروثته دي تيب 9 ىلصينا هر هركن وراج

 را ةطا ىواتت ىف رك ذو دشن ا مادعا ل ذعلاو حارسسلاو معشلا
 عياص! فرحنا ٠ كو 0 هقال 1 أ كل

 د اة! راعيو كلا ةولطلةورهلاو ا 01 و

 -س ةركي اولاقو 0 ل ابق وهسلا ةدححمو نيبكتملا تحن ندبلا

 .هنال كلذ دصق مهدا لعاو ماههلا نبه رك 3 دولا

 ةثنكلا تنلكت هركيلب هتهاركل هجوالفدصق ريغب عقو ولاما هيف [

 ءالأ رعشل هيف ّنأل طسواا دودشم ةولصلا هركتالو ف ا :

 ميلا رعشع وهو اهاو راتخلا لوالاو باتكلا لها عينص هنال ٠
 اوهو ا ل ل اج داو ا

 1 8 قةرملاودعاسا|ىلا عذرلاال نافكلا فشكتيام رادع“ |
 0 م | لبقو 1 3 2 ,ضراف 507 ا

 ١ | هقر 0 هوو مطع 2 نم ىبنجا طوقس 1 ير م ا :

 1 ' اك هودعأوا هلا مهرد هلوئامت | :

 ىكتح 1



 ا نالوا 7 ا تب و 1 و هل
 ١ ْض م مم نذاف. ةئبدملا ند ا مذحج ىلع. نينا

 | رع ىلا الالب اهل لاق ويلا اناذازخ ودك ىل» لاابع اك
 |١ نيب تسادلو هنافذاعم نم عمل نجلا دعو ىقبسةنكلو ىار
 اهئم ةرمسع سل هس قون ةاعم و ةرعملاو 4 هورس خي د نوكتف

 0 ةايسوتاظخا و وبلاد د د 00 كد 0 0

 1 لرطلط وتظ و هكر 0 ا رلصلا لا هلل ند

 1 نادهشا ذل الا هلا ال ناد. شا هللاالا هلأ الأ دهشاربك اهلل اريك ١ هللاربك هللا ريكا هلل

 1 متديعإ 0 م عيج دالي هقاسف هللا 'لوسرادث ناد هشاهتا كوسرادهع

 | هظذل بو اهدرفاو هماقالا قاسفريك |هللاريك تارا .اذا لوقتم

 || هسيفو ثيدحلا قاب ركذف سو هيلع هللا ىلص ىنلا تيتا تحبص] لف نام مالا

 تدا ادعو وا كلاعب ىذلاولودب وقو هءادرر# لف هديب ىف وهورع كلذ

 َى 2ن دع تدع“ هع ْزَخ نب الاودجلا هل هلل موديل عدللا ىلص لاف ىازام

 لاقناىلا ادهن 00 ناذالا ةصق دب زنبللا ديورابخا سل لوي

 0 هن أنع ةععم ديزنإ هللا دبء نب 00 0 ا 0

 ٠ ا 7 ةماوالا 1 اهتم 0 ا

 ١ املا ةلانوك 1 برجاو هيلع مها انه 4 51 ل

 نآل ةءالسعإ 0 را 0 يمس "أ نم



 لات ةشئاع زعو ةماقاالو ناذا ريغب نيت مالو : ةررغ ديعلا مللسو :

 : اداب 1 ىدان 8 ثعبف 0 ةيلع 0 هقازوب 1 0

 ىلعهؤادا نوكياامهب ىت انز اهل لضخالاف درغنا|اماو اناقاك ةعاجما -

5077 
 لل ناكذاو اذهو اومناوةنسلا !"واطخا ةماقاالو 6 ,رضلاو اروع
 0 0 نوكيف اعف امك ل م نوك را قوحبو

 وب اذا وسام نود ةعمجلاو ةعامج تء ايشاؤا ءارفط اد سوف

 |ىلص هللا لو بسر عم تيلص ةرعم نب رباج نع 0 ىورامل فوسكللالو ديعلل

 اهديك حاط 0 ناذان صخمالف لبمكلا راشلا ضئارغ#
 ب رعتل ةادغ روقلا ةولص هتتاقال ملسسو هيلع هللا ىلص ىنلانال مان و

 3 اوفلا تددعتنا و سعشلا عولط دعي اهوضطقنيح ةماقالاو ناذالام الالي 2 عا

 ناذال رال ناذالا ىف ريح و هدحاو لكل ماعب اهدعياعقو مقاو ىإواللنذا

 كدنع هيلا جاتوهو عورمشلا نايا ةعاقالاو لوالان]_صحدقو عامجالل

 : 0 0 هنال 00 كف ع او ةدحاو

 0 ةدخاؤ لكل مد م و دم 30 را ءالولا ىلع نماضق

 0 3 اكو ناذالا كلر 0 اههكرت هل 0 ناكناف

 ْ ناكللا نال 0 .ةعيمج ل ىلصدتف ل 0

 | الا د م ضملسسل و 0 8 المصا هك ند“ و 1

 0 مجرب مثنيتداهبكايالوا هتوص ضف ناوهو ةلاثال افالخ اثدنع

 00 يتلا نأ ةروذحمىبا نع مسه ىورامب اولدتسا

 الا هلاالرا نيهضقا لوهيق دوعمت قالو كرام نديش تاون

 ر 1 ل د تام يكل ص جس نيترمهقالوسر ادمن هيدا



 هنو 1 ب دنز 0 5 ثراه هم ريه

 ا ةلعشالص مايو 1 دهع ىلع ناذألا 0

 دهشارك هلاك نقار ا ةهارك 0 3 1 اذالا 1 هنود

 هللا لوسرا د2 نادعش ١ هللا ل وسر اد نإ دوش هللا الا هلا النا د شا هللا ١

 ةروذحتىلا قياورئيب ةضراعملا تايثا ىلوالاف كنوص عا ع 9رم * كراوص امه

 ىدادغإلا كلما دبعنب نجرلا دب ءنب دجحاانث طسوالا ف ىناريطلا ىورامو هذه
 اأ| لاق ةروذحم ىبانب كلما دع نبا ليد“ انب مهاربا اذ ىلوثعلا رقءجوا
 ىقاا لوقب ةروذحتاباهابا ععم هنا لوقب ةروذ ىنانب كالاا دبع ىدج تع

 جلا ريكا ةلاربكا هللا افرح اًقرح ناذالا لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلع ٠

 جوف ةضراملاو ءريهاشملا كءاواثم دقاف لعاو ناطقاستيف اعجرت راي 3

 ١ نيت ع مون نم ريخ ةولصلا حالفلا دعب ردقلا ناذاىف دن زو عبجزتلا
 ْ ملسو هيلعهللا ىلص ىب ل1 ىتإ هنا لالب نع سلا ديعسم نع ا

 ترهاق ني: نعول هريخ ةولصلا لاف مل وه ليقف - ةولصو هذول ا

 . بوةعيان“ ىلا غئاصلا ىلع نب دهان ريبكلا ىف ىتاريظلا ىوزو رسقلا ناذاىف

 رعنا صف- نع ىرهزلان عدن ْن ساول نع هون هللا ديعات ديما

 ' لاهف ادقاز هدجوف م مدل هندكو سو 2. اع هللا لص ىب ل قاف 8

 هلعجا لاليان متسو 2 هللا ىلص ىبن الاسقف نيت و موثلا ن نم ريخ

 ظفلالا ىدارغ مهدنع اهئافةثنثا اهالخا اناننع د اذالا لك ذي

 تاذالا عفشينا لالب ىعا ىراخعلا ىفاع اوادتسا دجاو ىفاش 1

 ملا ءاياشنسالا 0 مل 6 اع 0 م هليقالا لا ف

 : د هللا دمع ءادق لاقناىلا هاوطب ت تا 0 ا حولا 3 رس

 ربك اهللا لاق كلا تعب هلبقلا لي دقي 0 رس ها ك ذذ :راص 0
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 1 1 ل د مل ىف 1 لأ لوسرا 'لاتو رع ظ هللا 4
 0 كل م نبالو نإ 0 0 و يش طب 0 ا 0 2

 ا : ةدلا هيفو 0 افاركا للا ا عبس ةماقالاو

 : ١ 57 ةماقالاو 0 رم علا ناذالا هلع ىذم الو ةواصلا تماقدقو

 3 يك ىلعو 0 صأ هيد يا كالو هاك

 0 ةماثألا اع ١ ليق نا رك 0 ا ةماوالاف |
 ويهذاك اهطافلا رات كر نورنا 0 وهو نيت ىحال 5 رح ركذلا

 1 ءالؤ 0 قحا َْن -.اذالا 0 م 1 00 ىلا عفر عر 0

 وباكافاك ةيبما او -رداذا ةعرسااةدحاوودحاو اهولعكت

 - 25 0 0 0 ذاةيما 0 00 - ديا اك

 م 95 ارح و ءادالا ىف هل 78 قرا جارخا نيمطتلا نا

 لاق دل اق كءسااملاقمل هلل قف هعنف ةءارقلاىف هنع لكس هناف
 ا ثيدح نهرو 1 اقالاو' ناذالاب هلفلا ليدتس 9 داماس ْ:

 و : / 000 هو 0 0 ا هداك لايعتسالا ّ 1



 ْ رص 0 هنا ا 3

 ليلعتاقت رث 7 ا د 0 را نسأل 0 : اد

 اركح دخاو رك ذهنال الوعل , 000 1 هز 8 0 000

 بيطالاواثى

 فنانا ت بتي لا محو 1 را هزل اال كل 7 5

 1 2 0 0 00 0 3 0 ا
ِ 

 اهيش نافاللنا اهوا لع ند ل ا ىدح 00 5

 نيد زا ظلغا نع ة ةراهطلا طرشف تقوأان 7 ردك ىلا ل

 ماقا و ءوضو رو نذا اذا ريعصلا عماجلاىف و نيف الع 5

 .ثديملا ةئطق لوالا اها هأردجا دسعإمل ناو دعت نا ىلا بح
 هيشالا و ناتباور ةءانلا ببسإ ةداعالا ىف ةيادهل

 هلوقواهرارك د تود هما مو.قاك عورش» هراآز 5 (

 ةداقالاهركتو ةعاقالاو ناذالا نودب ةزئاج اهئال وا

 ره شا لوالاو هركتال ةياورىفو ةولصاا نيب و اهني لص
 9 ريغ ىبصلاو 0 نا رسل 0000 ١



 03 (م)
 2 ١ 1 1 ا 1 ا ا 2 7 رح حمم سس صا ا . 7 -

 0 دعي هلايقتساو هتداعا نيبو ةئس هناف ناذالا سفن نيب اذه ىلع قرفااىلا

 عطقمت عرشإذا هنا هيف لاقبدقو مامهلا نبا نيذلا لاك محا لاق عورشلا

  توفتدقو قا ناذالا نورظتنف ءاطغلل هعطق هنأ نيعفاسلا نظ ىلا ردات
 ثيحالص ن اذا نكيملاذا اه الخ كلذ ىلا ىضشام ةلازابجوذ ةولصلاكلذب

 سلال ةئسلا قتل بوجوأا لاش نا رهاظلالب هوكو ناركسلا ىف ىتأتال

 هوتلطا اذك ةعدب هنال ةماقالا وا ناذالا دنع حصتلا ركب و ىلوا مهريغو هيف

 ناذألا قف ىثمالو هنيسحتوا توصلا ل.صحتك رذعا نكيملاذا ةارملانا خالو
 ةولصلا تماّودق د:ع ةواصلا ناكءىلا ئش٠ناف ثراوتملا ةفئال ةماقالاىفالو

 هنالك نين لصفر اب ناذالا ىف لسرتي و املطم ليقو مامالا وه ناكنا سأبالذ
 ةقلاخت هركب و ثراوتللا هنال اهتالك نيب مبا ناب ةماقالا ف ردح و توكسلاب

 ةماقالا لبةةسيهناق عمم اهيف لسرف اناذا ةماقالا نظول تح كلذ كلذ
 كرت دقف لسرتاذاف ردخلا ةماقالا ىف ةنسلا نال محدالا ىف ناح ىضاق لاق اهلوا نه

 رظتينا نذئوال ينذب و ىهتا هن سأيالهناو نيت نذا هناك راصو ماقال ةنس
 ءاذيأو ءابر هيف نال هللا سدتر رظتننالو هلماقأ لمعتسم فيعضب ملعناو ساناا

  لعش الامىلا ايعاذ امهدحا ىف نوكيهنال ندم ىف نؤئونناهركب و هيغل

 يبدحي مالعالا دعي مالعالاىلا دوعااوهو بي ودتلا تورخاىلا نيحساو

 ىرأال فو وبا لاقو ةشدلا رومالاىف ىتاوت ا روهظا موق لك هفراعتاف

 : هللا هجرو ريمالا اها كيل مالساا اهلك تاواصلا ىريمالا نذوملا لؤي نإ اساب

 ' ىعاىف نمانلا ءاوتسال د هدعتساو حالفلا ىلع ج ةواصنا ىلع ج هناكررو

 اليك ني_!تملاروماي منهلاغتشا ةدانزل كاذنمهصخ فسوب وبا نكل ةعاجلا
 ةماقالاو ناذالانيب لصفنا ىجِش و ىغملاو ىذاقلا اه ىلعو ةعاجلا مهتوفت

 "عن زاوا نيتدكر رادعم ىدها:لا ىف لاق برغملا ريغ لصفلاو امهلصو هركيو

 ]] تاتمكرامااهئاف هتسلا ةولص رادقم ىنغي ةيآةرمشع قنثا رادقم ةعكرلكىف أره
 || ىصعلاىف اذكو رهظلا ىفاك عن راوا امه راتخانا ءاشعلاو سدعلاو رجقلا ىفاك

 ]| راصق تانآ تلث ردق ةنكسب ةةدحىلا دننق برغل! ىاماو اهراتخانا ءاشعلاو

 ا ١ لصالاو ةقيفخ ةتاج الاقو تاوط+خ تاثوطٌ#ئام ردق لبقو لب وطفناوا

 راح زع ىذعرملا ىورالل تاواصلا لكىف ركب ةماقالاو ناذالا نيب لصولانا
 دو زفت وةك همس و ل جم دييعحصس يجو

 6( لوسرنا )



 00 0 3 00 1 ان

 قدم :-زوالا تاءةاوزعةصالكلاقورمام لع مربع ىلا ن ضوُالف اهيا ١ د

 ََر ولع الو ىهتلا نيند ولا تاوُي قال تاقوالاب الاع نكي مل اذا 0

 ردقلا ىف هئلثلاو فسوب ونا هزو>و رورغهنال اهتقو لود ف اول ناذال

 ا نبا --- وب رو اولكذ لسبب يدا 4+ 12 قا ا 0

 يس ترد 00 ىورو

 هللا ىلص ىناا نارغ نيانع ىورو مسو هيلع هللاىبص هللا لوس سر ب

 ردقلانا تيل نا سواناو تظفّتسا لام كلذ ىلع مة

 مالدق ديعلاناالا هسفن ىلع ىداش نأ مسوءيلع هللا ىلك ىز

 ا ه اولاق لباب نذ 3 نذا. اذا ا 5 ميهاربا نعرلاد



 ١ ملح (

 | تقولا لق ناذالا راكذا مهذنع ةيشاغلا ةداعلانا ىضتس اذهو كناذا دعاو اة

 'هرماو هيلع بشغ مالسلاو ةواصلا ةياعهناو عقود رجشلا لبق هناذانا تدثذ ا

 ءادنلا هلجج نم هنا ىلعاما ءاورام لج بوف هلثم نع هاهلو هن ىلع ءادنلا

 ساّر>الا ىلعاضي رآلذ ليل: نذ هود ء لم هناتهناذا ىلع او دوعلال نعي ةيلع |

 هلاقاك تاضمر ىفناكامنا اذهنا ىلع هاش ريخ#تلا ءادئلايدارملاناىلعاماو هلثمنع أ
 متاقلا عحري و ماسنلإ ظقويلربكذ-2اىلعوا اوب رشاو اولك لاق اذلف مامالا ىف
 هلا ىلع مهدنع ادوهعم راص ثبح رورغلا ءافتنال ناذالا ظفلب ناكجواو |
 لحوهو هنءافتكالاىف مهلال تقولا لبق عقاولا ناذالا ةداعاىف انا لملد |

 لقوحت نييتلعملا الا لوداع لثم لوديق بيحب ناذالل خماس لاو اذه عازل

 ةيالداا رهالعدا ةباسالا اما: ترون و تقدص لوش مونل نيش ةولصلا دنعو ْ
 يابا واق مدعلاب ةباحالا ىتاولحلا لوقو اهب وحو ةزعأ و ناخىذاق ىواتفو |:

 نانسالاب بيجي نا هيلع سبل ذجحسملاف ناكواو ابيح نوكيال شم لو هناسسلب
 | قح ةبخح# اهناو ةعاجج جرسد هب وناسللاب ةياجالا بوجو ىتن هل_صاح |
 دنع مالكلا .ركيال سدنهلا فو ةيهارك الو مئاالف الاو باوثلا لان: اولاَم |
 ةبط+ناذا دنع هتهاركىف ا: احا ىال_تخاب الالد_:سا عاججالاب ناذالا |

 [ذهناكو ةبطالا ذلاح ةلالا هذه لي هنال ده كصاما 2 هلا
 ْ اورقاع5 ىسخر سلا الا شعرك د د اذك ةاللا هذهريغىف هر كال هنا ىلع اماغنا ا

 ئوهش ْ .نذ وما ع اذا مل_سو هيلع هللاىلد هلوكى صالا هجاط نعل :اهيلع
 :١ ١ | يعل ل هع هقرمصت هش رأ ٠ رهظنالدا بوخوا| لوعنام لثم اواوءَذ

 | مامهلا نا هلق اذك هنع لغاشتلاو هلا تاغتالا مدع هنكلهنال هكرت راكذتشا ||
 |' ىلص نه هناف ىلع اولص مث مالسلاو ةواصن هيلع هلوقوهو ثيدحلا رخآ نكل
 | ةنجلاى هازيم اهئاق ةل.سوااىل هللااولس مث ارسشع اهب هيلع هللا ىلص ٌةولص ىلع

 هل تلح ةل.سولا للا نةوهانا نوكأنا اوجرآو هللادابع نم ديعاالا ىتبنتال

 ظ اراص نوك. نا صن ص اعلا نباورغن. هللا دبع ثب دن م هءاعَقْعَتم ةعافشلا

 - لوقو ابلاغ يحسملا و لمعتسا باوثلا قف تايءزلانه هلثم زال توجولا نع
 رلكلا همرح ديشبال ناذالا لا ”ىشب لغتشلالو ماكسألب ا قش ةفكلا بحاص
 هر جلا ةولصلا هيلع هلوقل ةباحالا مهيلع ب 0 ' ةياهتا!ىو :لا:ثالاو

 1 هوم وهو ماغهلانبا لاق بجيلو ةءاقالاو ناذالا معمنءوامت اج نمو: ءاسفجلانم

 0 ابرد :راكلالاو تا بيتالاب ةياجالا هب دارت نا زوحذا ناشللا ةباجا حي ريضريغ

 6 ةماقالا )



 1 يالا ضلع دفا 5 زاج راثعالا اذه م 0 2 0
 0 : ىدك ىفغتسرلا لاقو معسلو كسسعنا: لضفألا ءادتاا 2 ا ١

 ١ هد« ناذا نكي ملنا كاذكف هش . قزاكحزاو رسما و ناك نا

 : اولودو مالسلاو ةواصلا هب هلو هلوقز هاظ فئلاخ ناووهذ دل ء.للا لمع 30 ا

 ا هللا فوسسر لاق لاق رع ند هأور نسم ثيدحا هم درو نذ-

 ا ريكا هللا ريك اهّللا 1 2 لاو اهللا ربك اهلا نذئوملا لاماذا ا

 ادة نا دهشا لاق هللا الا هلاالْزا دسهشا لاق هللا الا هلاالن

لافم هللال وسر ادهن ا دهشا
لودال لاق ةواصلا 0 ىي

 1 ةودالو

 | لاقربكا ههلاريكا هللا لاق هللبالا ةوقالو لوحال لاق حالا ا ىلع ى
 للفأو ام يلد هبلق نف وقال ا ل 0

 نم 0 بملأ .لوالا 5-5 1 دنعزال ةدعاق 5 لراجيش هل م

 ْ 5 تن 0 5 و 1 ء كلذ 1 5
 ةئعانهجر خف اهنع ماعلاب قلعملا م ك1 ىل بجو ناب داردالا

 'ةل_ءيملادنع لع تالذك باحات نأ مالسااو 0 هلع 000 نأ

 نوكيلافاظم يلا لمص ةناقأ .ةنلا لوخدي ديلق نق
 يادلا ءاعد وعدنا ةذاعا ناب و 7 ا 1 و ولا هن هحولا

 .ًالذا ميال ةلئاقدبلع باك ركذ فال مشن امءازرهت
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 < 0 ءاي>ااهلهار 2 كاان رايططاشلاو

 ا 2 0 اجا ا ل بناتك ىنئاربطلا

 مقلط فضواوزسحو 1 لاش دا ىلا فضي هيف

 ات .هنماش اردعلو 0



 هللا هماقا حسو هيلع هللاىيص تلا لاق ةولصلا تماق
 . روهشمناذالا لضفمتناذالا زرع ثيدحوحك ةماقالا

 * ىتالو سناالووخ 0 توص 0 8 00 واصلا

 نواره رضوان السر الوم قس ق وس هد ملا نأ

 مامالا ىور و ىذمرتلا هاو ر ةلسلو موي لكس “ا تاولصلاب ىداس لعرو
 هبلعاو راضتل ءادنلا ىف ام سانلا 7 وا مالسلاو ةولضلا هن اء هنع

 سياي وبطر لك هلرفغتس و هناذا ىهتن» نولي جتك داتسايداو ىف و
 ةعز+خن اودوادوباو سرانو بطرلك هبسخح و لاق هناالارازيباا هاو ر و ةعم#

 ىىناريطالو هعم ىلص نمرجالثهدلو دازو ىناستلاو هلدهشياههدئعو هم ىف ا

 نيئذ رولا نا هيف هلو غاب نبا هتوص ىدم هلرغغيلهناو نذوملا س ار وذ نحرلادب طسوال

 سانلا لوطا تونذ *وملا سلو ىبلملا  وتذكوملا ن تذو . مهروبق نع نوح ري نييلملا

 ارجاناذالا ىلع خلا,ملاذا باوثلا تالذ نكاو ةريشك كلذ ىف ثي داسسالاو دعشلا موياقانع
 نافارجا ةمامالاو ناذالا ىلع اذخأينا مامالنالو نذئولل لدنالو ةصالخلا فو

 بيطوانس> ناكاتب مي ىالاوءمسفق هتءاساوف رع م 7 ةىلعمهظر اثيملا

 هت ى ىلع يؤاشال اقالعان دنعناذالا ٠ نمل ضف |ةمامالا م“ ىهت ا ارجانوكي الودل

 ءافلخلا اذكو اهءاع مالسلاو ةواصلادياع هديظاوم هيهذم ند هريغو قووتلا

 تنذال ىنلملاالوا هنعهللائىذر رعلوذو هدعب نويدهلا َدُالاو ثودشارلا
 لنالانا ديفيف اهكرتعمال ةعامالاعمتنذال هدا رملي اهيلع هلضفت مولا سال |

 مثالا نوكو مدقتاك ةغيتحوبا ناك هيلعو انيهذاذهو نذول وه مامالا نوك:
 هللا لوسر لاق لاق دنع هللا ىضر ةرب رهىأنع ىذدمَرملاو دوادونا ىو رام ىلع ءانعض

 درفبال ني ذو رفغو مال هللا دشرافءانمنونذئوملو ءانعض دمتالا سو هيلع هللا ىلص
 ةحمصن ولكم دم مها جب لب ةءأز لا ندع نأ ذأ ا سياذا مه ءلع نين ذ“ وما ل يضفتاض :

 لضفاو قش يماوظ واو اول عيجس تاعارعلامكلا هجو ىلءاهناداو موقلا ةولص 0

 مهيلع دعا ملا ىعمءانما م هي(ذاق ٌنيِنَذ "وما فالح اهقشا ىا اه“ دج لاععال : 1

 اعداذاو 1 قدصلا ةأعارمالا موياع س 1 تع ةقاوملاب رابخالا 3

 .نينذ ءوملا فالح رهمزلام ةب وعصل قيفوتلاو داشرالاب ةمئالا م

 7 مه صيصاخب يهليضفت م م نينذ اولا اهباعد ىلا ةرفغال 1



1 

2 

١ 
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 حاتتفالا : ريك دنع ) نيديلا عفر غقر ) نءشلا ىتان' ( 6( عا هناصتسّللاو ءادلا عدلا

 ( مباصالا ردن ) اهناث(و) ) ةولضلا ةفص ىف هياع مالكلا غدعناك( ريبكتلا عم)

 مامالا رهج ) اهعبار (و ) مدقتاك مي رغنالو مط فلكتت نودي نيبكتلا دنع
 كلؤىف ثراوتا مالسلاو عمتتلاك تالاعتنالا راكذا رراساذكو اًقللم ( ريبكتلاب
 كناكس ةءارق ىإ ( ءانثلا ) اهسءاخ ( و ) نأ الا قح مالسلا هيلع هن. هدا 1

 ماعلا مكواة ) اهعباس ( ت01 ( داع 0( و( ا مهلا

 ليادلا كر ادرغنموأ (اب دشتموا ١) دم»و| ( ىلصلا ( نآكاماما ) هدعئامو ءانقانم

 ١ اهرشعى ذاح(و)اههنم(ل ء(لءشلا ىلع) ديلا نم - (نيهل عضو ااهرشاع(و)
 هم نرغتامل ( ةأرال ردصا ا ىلع )هن وك ( ,لح ري ةرسلا تح ) عضولا كلذ نوك
 3 وكر ادنع ( ةولضلا لال ىف اهب ىنا تاريبكتلا ر اهرشع ىتاث(و)

 ميعستلادكو ماسقلاىلا دوعقلاوا دو<هسلا نم ضوهنلاو هسنغ عفرلاو رووخشلاو
 اهرشع ثان( و) لذ ىلع ل يلادلا رمدقو ىرتاك نكس تس ىلبعافلغشم ىف هود ةؤخنو

 اهريشع سءاخ (ودودملا ناكيست ) اهرمشع عبار (وعوكرلا تامضبست )
 سداس ىقهو (هعئاص اجرذم )ةنوكح لاح( عوكرلا فز دنلاب نيتتكراذخا )
 ( بضقؤ اهيلع دوعقااو ىرمسلا لجرلا سارتقا ( اود ( و) اهزشع
 كروتلاو لحرال نيت دعتلا ف هلت فا اوم اهعباصا ةهنج وه ( ىعلا ) لخزلا
 هللا ىل_ص ىننلا ىلع ةولصلا ) اهرمشعنمان ( و )هناي ب مدقتام ىلعةأ رللاسهيف
 ةولضأ ارخا ق(ىاعدلا) اهرمشع عسان (و ةرمخالا ةدستلا ودي الاب لس و هيلع

 ابهثم نر سشعلاء امن ( و ) صاى ةروثاملا ةيعدالاو ( نآرقلا ظافلا هيشيانع )

 ةولصا ةةصرف (ان'ركذاكتاداورلا ضء؛ق نيت داهشنا | ى 0 ةراشالا )

 دنعال هلزأالا هلاالذا دهشا هلوق دنع ىهاما ةراشالان ا عم نيت داهشلا دنع لاقاعاو

 ةراشا امهلوادتع ةراشالاتاامل احيا هلو سرو هديع ادهش ن ادهشاو هلوق

 ةحتاقلا :ءارقّليقدقو ) دحاولا *يشلاك امهتنراتم ةيلغ :مامهنوكل امهدنع
 ا ليف و بجاو ليقو ةباورلا رهاظ وهو ة ةئمس اضيا ( ضْئارغلا ىف نيب رخآلا ىف

 (مالسلا ظفاي ١ ةولضلا نم ( ج ا )لبق (و) ةءارقلا ىف هان دقو وهم

 دوو هس (هراسفاو هيام نعمالس1) ليش( 9( و) رمال بجاو هنأ متتكاو اًضنأ ةئغ

 .ةئساهتا انرك ذل [لاعه الا هذه ضع ءدليقو) بدغاو امج طكذا حالا مدقلا

 ها نه رامالا اهتادأ/ نم مدقتان ما_باهدجعلاا محدالاو ( ب ( بدا )وهاك

 ]| انهروكتنملا ( كلذ قطا ةولصلا فص عب ( انر كس ذامو ) تبيع

 10 دل نفح ع١



 ْ | 0 رك دو 4

 | كاح رصبلا هبل نوكو ريبكب 11 دنع نيمكلان م نود

 "لج نمنافرظن هيف معلا اذه: نكلو كالذوحو جلا دونا

 ةافاحتو نيعبضاا ءادبا اذكو ة سوهو دولا ىف ني بكرا ١

 ا مدهيال هئحم تلد لك ناذ هيل .ةلاوحت 0 هيحولو

 باوصالق ذولا هللاو يباّتكل الواد وة

 ْ نقم 0 1 1 ء را ىق ةدك“ ماا ني سأ نإ

 37 ا هيلع ليلا 9 0 رس 7

 ديغا المس ومقال 1 ف 5 0-0 قت 0

 مامهملا نبالاق ىهتلا 2 وهو دكا رهظلا لب يلا لب ليو و ءاو

 رهظلا لبق 8 داو) رج مقأا ةئس دعي + يوذا اهراس 00 ا

 شيع ل 8 هاور تا مكر اع 5 ا 1 6



 م( ءدغ)

 باوبااهيذ مشتدعاس:ذهلاقف اهيلع موادت ىلا ةواصل'هذهان تلقف تاعكر
 ٌتلعو عل لاق ةءارق نهلكى ا ٌتالَعَو حلاص ل اهيف قادكمت نا بحاف 0

 هّقب رطىفو ىذ.ءزتلاو دو ادوب اءاور ةدحاو ةعلسني لاّتو نيه ني ماةرحاو دولسني |

 هايلدح بتي ىدعنبا لاق ىفوكلا ىضلا مب ركلا ديعوبا بتعم نإ ةديعوبا

 نمش ىرروةعاججوديجلا دبع نب رب رجو عيكوو مشهو ةبعشو ىروألا هنع ىور
 بو ١ى !نع ىعشلاو مهاران ط١ ىلا صاع نير ا هأطومىف نسما نب

 نوا وا هلاسف سعشلا تلازاؤا 1 ءيرا ىلصي زاك مالسلا هيلع هنا ىراصتالا
 كِلَت ف ىلدهصينا بحاف ةداسلا هذهى حل ءاعسلا باونا نا لاَعف الذ نع

 بحمساواللامالسب نهيب لصفبا تلق مث لاق ةءارق نهلك ىفاتل ريخ ةعاسلا

 هللا ىل- هللا لوسر تعمم تلاق ةلسما نعام رهظلاد مد عب رآلا انباحمصأ نم ريثك

 , هللا مر> اه دعب عب راو رهظلا لبق تاعكر عب راىلءظفاح نملوش للسو هيلع

 لبق عب راو) بي رغ ميت نسح ثيدح ىذمرغلا لاقو ةسمألا هاور رانلا ىلع
 ىلعن 5 كلذؤ راثآلا ىف والحد ال نيتعكر ءاشناو ىرودعلا سمحت +قو(رمدعلا

 ع 00 رارصعلا لبق ىلصن ليسو هب 5

 1 ىذمرتلا . اورنيئءوملاو نيلسملا نممهعمز ءو نيب دلل كى الملا ىلع ماستلاب نه ن<#

 ةكئالملا ىلعهلوشن هديقاذلو ده شتلابىا ماستااب هلوق تعدو نسح ثيدح 3
 هللاحر لاق مال_سلا هيلع ةئارع نبانعو هقلطال دوهعملا مياستلادب زاواوزلا
 00 ىلع 1 ىذ“ 3 3 ءاوراعب َر كلا لبق ىلص أسما

 0 لاق 0 نإ هللا دب,غنعو 0 ناح ثدي 00 ىذمزلا
 متاعب رارهظلا لبق قسىف دا سو هيلع هللا ىلصدللا لوسر ةولص

 لخد , برغل سائلاب ىلصي 9 نيتك رىلديف لخدت م ” سانلاب ىلصيو 8 و

 ثيدحلا نيتعكر ىل ضيف يس ل>دو ءاشدلا نان ىلصنم نكرر لسد

 رقلا ةولص سانلاب ىلصيف جر مث نيتعكر ىلص رجفلاعلطاذان اكو هرخاىفو
 ىلص نملاق مسو هيلع هللا ىلص ىنلانع ةدمح ما نعودجلاو دوادواو ملسم هاوز

 الا ةءاجبا هاورذنلاىف تدب هلي ةبوتكملا ىوس ةعكر ةرشع ىنث هلو موىف
 بر ملا دعب نيتعكزو اهدي نيتءكرو رهطظلا لبق اعد را ىذمرلادازو ىراخعلا

 | ذه ىفاع ىلعاو دمععا كك ردقلا ليق ةيكرو ءاشعلا ثيل نيتعكرو ١

 0 ص نيثيدحلا )



 ”مذلل هلأ دبلع هل هلل اراض شوا : ,داد

 . كردا نكن اكو نيملعف ه|تعفر ادحا راكي نر

 معو اهاور كثردجلاهلما ل فض لايق نمريخا ىهو ىدقال

 وهف تاعكر تسي برءلادعب عوطت ناو طوسملاقو ما

 ١ دعب ىلص ن 2 00 ار 0 00 000

 ندع ار اقلب نع را ناواغدعخا ارا ل 0

 ءاربلا نع ىورالق ه دعب عب رالااهاو ةبدح ماوةشياعئيدح نم م الق ْن وب

 اهناك ناك اسب رارهظا البق ىلص مم مسو هبلعهللا ىبصهللالوسر لاق لاقب

 || بع لوقنم دارا ا هديا 00 نا 0 "دو ا

 تنل“ 0 ر 0 را فوصل ىان بل دفق اش ءاا 0 تاانق ١

 3 ع 0 امو 01 لع مالسلا ار اللا "سه تاعي شالقدك قوه ءاثملا دعب

 نم ةعاجلا اورام موكل هلل دتسي ن ل ثيدح اهصوصخفف ر 1 . ماهل

 لك نيب ةولص نيناذا لك نيب لاق م ناسا هيلع هنأ لفشم نب هللادسبع

 ديشاهاق لسفتتلا نه مذاملا مدع عماذهخاش ن ل ةثلاثلا ىف لاق ا

 هدنءلضفالا اهنال هقسن> ىلا لوق ىلع ىشع اعب راا_متوكن كل بابه

 انما اًكضوو اناذ لءاكلا لع ناسا الح ةولصلا ظفل اهبل ١
 برغلا لبو 0 0 0 ةنال 0 ل ت1 0

 ١ ىر 00 87 7

 ةولصا انا بف دجال كب رغلا 0 "ا
 0 يي ل ب
791711971 



 ( عيت )

 ضواطنغ دزادوبا ىوواع ةضراعملا باوجلاو اهيلص نم ةرثك نه تياضدق |!

 ” |١ ةتلاوسر دهع ىلع ادحا تيأرام لاف برغم لبق نيتعكرلانع رعبا لسلام |
 | هؤادوبا هيلع تكسو رصغلا دعي نيتعكرلا ف صخرو اهوا ضد ليسو ةيلع هللا ىلص

 ا سوا نيريعتلاىفام مجرالو !مهنم .ميحتتوهو هرصتةمىف دعب ىرذنملاو
 ا 1| 7 امه هيدر هناام مثىراضلا" نما هياعامش ااه ثدامحالا تا قاع

 7 1 مك كلذناف لسه طرش لعام مث ىراذعأا طرسش ىلعاممت ا|مهطرش ىلع لعشا
 [هاريتعا ىلا طورمشلا ىلع ا-متاور لاعشال ىهامنا هيعصالا نال هيفديلقتل ا زوال

 ١ ةيدكاب مكملا نوكي الفا اههزيغا ثيدح ةاورىف طورمشلا كلتدو+و ضر فاذا

 ورشا تالت لمكت بم نيعللا ىوا رلاناامهدحاو ا همكحم مكحلا نيعاهنفام
 0 ا عرلا دقو هقالخ عمقاولأ نوكزود" عقاو || ةعباطع 4 ف عطشأ# ندا

 '[| ملكت ةعاج ىرابخلا ف اذكو حرجا لئاوغ نم 0 نم ريثك نع هباّشك ىف
 "| ريتعانهز اح ظورسشلا ىف ذكو .ءالعلا داهدجا ىلع ةاورلاىف ىضالا رادق مهيذ

 |7١ ايداكم هدنع طرشلا كلذ هبف سل امم رخالا هاوراه نوكي رخالا هاغلاو اطرمش

 ١١ نكست منرخالا هقثوو ا وار فعض نهفاذكو طرمشلا كلذ ىلع لمشملا ةضراعل
 1 دهتل اما رثكالا هيلع معجاامىلا هسفنب ىوارلا رعا ري ملن مو دبهتئاريغ سفن

 | رهف ى أر ىلاالا مخرب الف ئوارلاريدخ ىذلاو ةمدعو طرشلا رادتعاى

 ياكا نع ناب عجوت م * نيه علا ىف مدام نضر 0 ا

 001 ا هاوراعث اههنع مهارباىهنَ >ارعو ركىلاآك هتفو ناك ىلع ةراوعلا

 ت1 2 2 1 ا م

 و 717 بن

 أ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نالاقو اههنع ىهندنا ةنع ناعملس ىلا نبداج.ند

 ٠ مو مهصدب هاهدا ام ا:تنح ناك وال, !_ههتواصي اونوكيمل رعو ركباباو
 ١ ان هتساا راتءابوهامنا فعضلاو ةدكلاو نسحلا نافاذهب ميما ىلع كلذ
 نسا ىف زاج اذ_هنءو فيعضلا ددجو مرمتلا طاغز وج" عقاوااىفاما

 دوب جمد ار ةجرجج جرف

 اا كايد هد ريسعا فيعضلاو هكر َّط ترك اذا نوكلا كل عفتررنا

 95 . رهاان فءعض نأ كندا مبا اى زوج ال إف الا سن ىف هتوبن . ىلع + هبارق

 0 ١ ىرخا ة ة 7-0 لمح ١! ىلإ عفت ربنا نسسحلاو حالا سن ىف دقعص ىلد ةلادلا

 "1| اذكو ثيدحلا كلذ ىضتتل مهكرتوهاتلةام ذو ىلع ةءاصعلارباك !لع نم ءاثلقاك

 7 ةولصلا هيلع هنا نه تابح نا هدازاهو ناشاا مي 00 فايناازكا

 35 تاو سولسا ماما ن٠ ىخضنأا هلسرااه ض نزولا مرقم
 نييماشلا 20 مق ف قايبطلا ىود تكاد هئاو ' ىش نإ م ءاضق هاللصام نوك

 جل 17ج اتراك

 كل ت5 ب فل 152 ن7(: ل وك؟ تح 0717 55 كوك فوج
 سب 1



 ديتنأم تلاسال اتلاس 0 3 هاف لبا الو وسقوم) لا

 ىلع ثعانلانارهظي ىد: اور عنب المهلا و باذك و. هنن نم نين دويهع

 الورع نبا ىلع فخ مل سنأ 07 ىلع لالا ناكواذآ كشالب كلدك

 اهريضخ نم لي عالو لد سو هيلع هللا ىلص ئبلا فلخ ضيارفلا بظاوب نكد 0-1

 ملال ٍنيدلالاك 00 نا ذتمأ انهو او نم 0 ص ش

 0 00 ءااففام تود د ةيسباو ف ةشاع دحام د : 1

 ىتاثلا لا وا ةدعاؤلا دكر ريغ عب 0 ريتعت ا ا اذهل

 لفت ادع رهأا' * دتعىونذا هلالال ةعاج لاقالو 1 ٠ هدحاو زولستب ثروت له

 ىلمءاذاهناىدنع عقوولاقةئسلا ف قدصي مل بحهتملاواتاثلا عفش ثا قدي:
 دك ولاوه نست ءاوس بو دئللاو ةئسلا نع عقب نيت وا مواسي رهظلا دعبأ

 اقلاعم اعز:رارهظلا دعب عقواذا هناروكذملا ثيدحلاب ' دانغلأ نالالوأ/ ا

 ا هيفالوإ نيلستب اهنوك ؟وا هنمةيتازلا نوك ممقداص كلذوروك ذملا دعولا

9 ١ 

 ةيادسهلا نم وهسلا: دوه“ رعاك هنغ مثع ةةلدتسع ةع رجتبامهذوكا مدلل
 اتنس منن هناف دعم ىح دعب وامن لوالا اهئظن ةريخالا ةدعملا نع ماق 9

 ةعرد: انم جلع ةبظاواأنال ىالخ ىلع رهاظلا َه ةنسسنع ناتعكرلا بونثالو
 ب . ورشللالا دودصقعرغ لئلا ناقد * هلع.  رعلاو لالا نيب قرفلا تب 1 1

 ىفاشلا مجرب نآ را تل عكا اح ا انعلانع ا
 يد ةجابعلاب

2 



 ! 0 هانععخامل ةولصلا قاطم ؛ هيل هيا عع وقو 0 نعل

 صوسنصخ لحتوؤ هيظاوملا ىلع ملسو هيلع هللا ىلص ىبلل الوعؤم هنوك هب

 هلل ةولصاا ىوثي ناكابتاف مال_ساا هيلع وهاها ادم ثداح ةئسلا ىءامسالا اذهو

 ةئسوأ يعم كلذك لعفلا ىلع مالسلاو ةواصلا هيلع طاوالك ةئحسلاال ىلاءت

 عفت دقنيحو هئسلا ظفلب ىعسأم لف دقق هتقوىف لعقلا كلذ لثم لعذ نذ

 ةدايزو ةولصلا ةن كلذزا ىلع ءاب كلذكف ثااثلاو يناثلا اماو نب ىمالاالك
 اهيبو ةولصلا قاطم هن ىف ا مقاولل فدسضولا ةعا طم مدع دعو

 وهو انلقامىلع لدام ةبادهلا ظْعا ىف انيًارمملاَو بودنملاو ةئسسلانم لك ىتأَت
 ىرب هئاق ةغينحىبا لوغ اصوصحخ لا 5-0 ١ ىعل لصفا »ع رآلا االا هلوق 1

 ءاقعلدعنام ىلصملا لعحا ذاق جول ساب ع را 6 را اولطم لفاوت ١١ لخظفالان ا ا ١

 ةدانز ؛ ههججن 2. نيهحو نع دهدنع ةيلكفالا تدك 7 ةددحاو جولستب اهادا اعيرا 8

 دنع اصوصخ هلوقا نكبملالآو ةدحاو ةولسنب اهزوك ةهج نمو تاعكرلا ددع

 اذهىف لكلا مالك لو عاججالاب نيتعكر ند لضخفا مب رالا نال نعم ةفم>ىبا

 قاذاالاو لضفا عل رالاو تانك ءاشعلادءب هتارلانا كشالؤا ا:ادام ديفب ماعملا

 ىل_ديف ةبتارا .اهيلا مينا ريغنم هدنع ةدحاو نولسي ىدوت اهئاىلع

 'ردهادقو بودنملاوا ةتسلا ة' نوكت نا اما مب ركلا دنع دئني> ةيئلاف امس |
 مي رالاهذهىف لادلاك ب رغملا دعب تسااىن لاملاو ةنسلانع تازجاوكلذ

 مد نامت ا ىإ كا دوع _ مكمف 1 0 اولا ٍ

 * اهالص هئاورللب 1 .ءاشعأ الب ع هئيظاوم ل هياط لا 1

 ١ ناك ىوارلا ل وو درجت نم مهفنال دق هنالو رمصعلا ل .ةاماهاوةيظاواأا نءالصف |

 لا هناك هللاو هر نودي لعفاا 1 : ىبع قدصي هنال ةيظاولا لعب

 ملم ىوراثف اهدعب عب رالااها ( عبرا اهدي و عب را ةعتلال بق ة:شلاو ))

 ةمجلا دعب ملاذا مو هيلع هللا ىلص هللالو-سرلاق لاق 5 ةريرهىبانع

 لصف ةعجلا مدحا ىلصاذا ىراذعلاالا ةعامعلل ةناور ىفو اعبرا اولصف

 ةينسلارانلقف ءانلقف بودنولا ىلع قاف او كا دال ا دا اعر ١ ها



 4 ا 0 كفو مدقت : 3 اياف عب 15 ا امو امنا

 لصفيالواضيا ةعجللا لعشت وهو لاوزلا دعب سا دععب رالا ىلع مال لاو ةواصلا هيل
 كاعكو ( تنما) ةعجا دس هقدسلا ( فيس فسويىبادنعو ) رهظلا ني 0 0

 جورتلا نيتيكر ماير ١ ىلميذا لع ضفإلاو هنع هللا ىضر ىلع نع ىو ضؤغ

 1 4 قالحلان

 + عور #2 : 0 ؛ 5 07 2 نا 9

 ليق ةدك 'وملانماهوحنو اهدسب لاوارهظلا لبق اقلاوأ لا
 هللا ىلص ىلا لعفاذهلويف هفضطتسي ناالا اعوطتءاعم ادزالا ل
 اغر ناسا تاولصلا نس كرت لزاو:لا ىفو رفكيف هلعفاالاناو مي-و هياع
 كلاب ديعولا هاجهنال مب "اب هنا مت و مثأيال لسيق كرتو اهارزاو رفك اقح
 لاق دقو بجاولا كريب طونم مثالا نا الو ماههلانب ندلا لاك جلا لاق

 قدصنا ملفا ان انش كالذ ىلعديز زاال ادن قالا كعب ىذلا واق. ىذلل مالسلا هيلع ا

 لعب ةطونملا هب , ورخالا حلاصملاو تاجردلا تاوفو ةءاسالا كلذ مزلتسو منا

 نوكي لب فافطسا ن ء كَّرلا درت اذا ادهإسو هيلع هللا ىبص لوسرا ناس ا

 لاخلا ب سحب مثالاو ر ,رفثكلا ٠ نيب راد كلذك نكي مناف ميظعتلاو بدالا خ وسمر عم
 را "و ىصضلا ةولص ىا(ى  صطلا ةحهساماو ) ىهتنا كرما ىلع ةقعابلا

 عرمشلا ىفرعىف تةلطاامنا نكماو هيلع اهلاغشالوا اهب ميشا لوداع ةهس |
 ىدوضلا :ىءاضو را( ثنداحالا ند رودقف ١) ضرؤلا نود ع عوطتلا ىلع 0

 ثيدارحالاو نرسم رهو (ةعكر ةرسشع قنئاىلا نيماكلا نم ارد عزل لاك
 ٌمدحا نم ىالس لكىلع مجدد مال_بلاو ةولصلا هيلعلاق رذىفا ثيدح اهنم ا

 ةربكت لكو ةقدص ةهلباهت لكو ؛ هق دص هالي هلا ةهقدص نووبسلا لكو هقدص ١

 تاتعكر كلذ نم ىز# و ةقدص ركمملا : نع ىهنو ةقدص ف ورع اايرماو 0

 ناك تااق ةشلاع ثيدحو دوادوباو دجا|و عسسم اور ىصضلان 1 م امههكرب |

 هاور هللاءاث.ام ديزي و اعنرا ىدهتنملا ىلصي م- سو هيلع هللا ىلص هالودمرا |

 هثاىلص هللا لو سرنا باطفإ ا 2 مم 0 أ

 0 ا ونيت 3 0 م كدا ل هو

 ىلا تيلصاذا لاق هللا لوسراب صو |لاقرز ىلانعو هتما ىلع ةعسوتاينامئاموب و ٠



2) 
 ا ران رت وو دس ولسا كاكا تقر ندع تا

  اهتيلصاذإونبدنالا نم ثيتكاغب را اهتيلنصاؤاو نيلفاغلا نم بتكتمل نيشكر
 ١ اهتياصاخاو نيتناقلا نع: تنك اينانث اهتيلصاذاو: باق مويلا' كلذ كلين مل اس

 : هتحقد : ضو

 | ىذعرلا ىورو رظن هدانساىؤفلاقو :قهبلا هاور هنطاى.انتنن كالدنلا تب ارمثع
 | ىهذلا ىلص لاق ماللاو ةواصلا هلع هنا ففض هيف تسب ىلاسنلاو
 | فيعضا|ثيدحلانا ررقندقو ُهنْذِإَو بهذ نه ارمصق هلهللا ب ةءكر ةرم#ع نت
 ليقامىلا لسعشلا عافتزا ن٠ ىحهأا ةواص تقوو لئاضفلا ىف هبلمعلا زوي

 | دير ثيدحل زاهنلا عبر ىذءاذا راتخلا | هتقوو ىواللا بحاص لاق لاوزلآ
 سرت نيح نيباوالا ةواص لاق مسو هيلع هللا ىلص هللا لو_سرذا ,مرانب
  اهقافخا را ةدشزد كسي ىا ممملاو ءاتلا أب ضءرتو يسم ةاوزر لاصفلا
 ةولصك ةيغيكلا ثي- نم قاطملا عوطتلا :م(راهنااوليالا ةولص قل ضفالامث )

 ١ : 0 ل اد مااسو(ةدحاودم رب تاعكر 2 را )اههوحودجمملاو ىضلا

 ' | ليالا) ةولص ( ىف )ل_ظذالا دعو فسو وباىا ( الاقو ) ةقن>ىبادتعىإا

 ]| ةيلسي نامكر راهنلاو لالا ق لضفالا يناشلالاقو همم رت ( تاتعكر
 ١ هحرخا ىثع ىثم راهنلاو لبللا ةولص مال_سلاو ةواصلا هيلع هلوقل ةدحاو

 || ةيعدت باكا فات>ا ىذمرتاالاو رعبا ثند> نم ةعبرالا نك_سلا ناعكا

 ةواص هيو رك دبملو اعوذرو هاقثتا ةاورو مهمل هققوو مودع ةعقرو هيق ا

 | هلوق و أط> ىدنع ثردحلا اذه: ىلاسنلا لاقو نيع7لاىف وه اذكو راهتلا
 أطِنا عتمتال دنساا ةدوجنال اذه.دءالك ضراعيال ديج هدانسا ىربكلا هنتسف

 ٠ ثيدحلا مولع هبات 5 بوك اللا هاورن اذهلو ةأقثا ىلع تلخد ئرخا ههج نم

 1 هلوو اههلو ىهتنا مالكلا اهركذ لوطن: لع هيفناالا.ةافث هلاحر للم

 تااق لاق ناعلس نإ بيط ان حورذ نب نابيدش انث هد'_سءىف ىلصوملا ىلعيروبا
 || ىلصيي لس و هيلع هلل ىلص هللالو_برزاك لوقت ةش'ام نيئداوملا ما تسعم ةري

 ١ ةلس ىنانع نيب قامو مالسز نهنن ل_صقنال تاعكر: عيرا:ىصخلا

 | متسواة دلع هللا لص“ هللا لو سر“ ةوانصتاك تفك ةدسشتاع لاس هنأ: نوتنرلا دبع نإ
 |  ىلدي ةعكر رمشع دحا ىلع هريغفالو نانض»ر ى.دن زن ناكاف تااق تانضعر ىف
 ٍ نهاوطو نهنسخ نع لآ ست الخ اعب:را مث نوهلوطو.نه:سخنع لأاس:الفب غب را:

 ةواصىفةلاوحا تناغ ناك مالتملاو:ةواصلا هيلع ها دنعبأ ذه ثا رتوتنأكم

 (إ لديال هنا-اس نلو. لسضفالا ناكف راسي :عينرالاا ليالا» ةولث صو-ىصتصملا



 هنا ملعجلا نب ىيدلالاك 0 كي كرت لع
 ا "يب ا ياما اهيا لح 0

 ُآَ ئ قطو جل اا عج كا ين ةحايالا 4 ./ 1

 دامال ىف يشم ىا فاثا دا د نإ ا: ع ةنشلل 00 9 _ 0

 ناسا ذ ذلليح - ,دارق رذ نان اننا وو 3 ددعأاب نم لود قل ا

 0 ا 8 ةولصلا ذل ندليح ا 5 رصف ى 2 كا و ىدم ل

 ا عب ارا عب رانع وسلا تيدسو .ةدحولء ةواض نينثا لك كيف ارج لغو

 1 ةهلوصفم عيرالان وك ةدافأ دضق كلذ ةداماو يعم ره اوبن اهتم رك وهوا

 لعج دع نال كلذو لصفريغن . ةطولخال دله ا !الا نسي“ الذو مالسلا ريغل

 ن وكينا دبال نان نانا عب رالا كلت ناب ركملاو: :ةدحي ىلع ةوايص عبرا س

 ْ 1 اعب را ةولص لك ناكدقو نيتعكر ةواسص لك ناكالاو مالسسلا ريغب لسصفلا

 | وهو انلقامىلع اريسفت هعوقو لامعتسالا ىف نسحب ظافلالا ضعيف قو
 ' هللادبع ا دعس نا ثبالا ن ع 3 ارالانانع كب .ذلاو ىذمّملا هجرخاام ا

 ا ٍ .لضفلا نءثرخلا نة هعب . روع عفان هلادب عن ءسبقىب نب انارعن ا ١

 1 لك ىدهشت ينعى ؟ءةولضأا |[ سو هيلع هيلع هللا ىلص. هللالوسر لاقلاق .ناوشا 8 1

 ا 3 1 0 ايل 1



ا ةدالا لضو ما فا ٠ راما
 7 اقهمالكر 

 : هناق ناتهكر هلقاو تاعكر ىناد' .مالسلاو ةولصلا هيلع هدمت ىوهتدنم

 ر عست تاعكر عبس تاعكر سن ليال نع ىلصي ناك م السلا هيلع هنا

 .ناتمكر 0 ست لاق ىنلاف 1ك رس ثلثزهكر 05 0-1 ىدحا

 و ثلث ثلثو لالا مدام 3 دا تاكو ا يذلاورت ف 5 ليللا ْ

 ل مالسلاو ةوطصلا يلع هنا هنا ةها 00 ةيادهلا ف لاق ةدا ب رلا

 سووا عوطتلا ةولصوف عرش نمو )زاوجلااهلعت دازز ةهاركلاالواو
 ىلا هد ةداعلاو عورمش 1 نا معا ( اهه'و ريك هيلعق اههدسفا م 6

 , هلاضقو هنامتابوجول بيس معلا هدعبام ىلع اهو ادا فوت و

 ١ 3 ساعنإا او قيدصلا ركيىبا لوو وهو كلام دندو اندع

 ىفاشا لاقو مهرغو ىذا او لوكس ىرمديلا ع نساك نيمدانلاو

 مكاو 7 زالو 5 هنال 1 5 0 بجوع

 ١ ازعدتابص بال فاهم راسو ىلاعت ِه

 , هلوق 0 :ةلالدب ابا " تاداجلاز 5 هكبو ا بوخو 0 3

 6 0 0 ا.ضقأ 8 9 ان هايم 5 ماس انضرعف



2 

20 
100 . 
 تحدا تااق شت

 20000 ا ّْ
 نع ةرع نع ديعس نب ىحب نع مزاهن نري رج نا

 ا نداج نعراريلآهاورو ةصفحو ةشئاعنا سابع ْن انع م نع ف.يص+

 ةشلام تعصا لاق رعنبا نع مفاننع رمتنإا هللادبعنب هللاديبعنع ديلولا || ٠٠ 0 5 م
 نارهمن دهان نوره نب ىسوم 1 طسوالاو ىناريطاا هحرخذاو ةصقحو

 ىانع نس ىبانع هبورعن د نع ىملا ةلسن نع هرك ْذلاق لالا 1

 ا لَو اهتماتلكاف ناتئاص ايفو ةر ده ةهصقحو ةشاعل تيدها لاق هر ره

 ةزلكو اهددعتا اقيعض قرطلا هذه نم لك ناكوا هلد نحال اتوب ثيدحلا انه |

 هنا ىلع هلدجو هب جاح> الا ف ناك اهضعو فيكن اهيحن |

 ءاضقلا ىننبام م_سم ثيدح ىف سبلو بجوه ريغي هاضتقمنع جورخ بدنها |
 ١ كلذ حرص دق ىناستلا نا ىلع هاضق مالسلاهيلعدنا لمتكف لاح هباكحوهو

 || هذه محو هناكم اموي موصا نكلو لاق ماللاو ةولصلاهيلعهنا هستباورف

 0 م جب سا وعلا نيكو بج وجت كاش

 0007 يي ب222 شت تت تثث--22--<[020202020202<20[2لا

 ا

| 
 ظ

 ١ ودهأ جرم علا هدعلام ىلع اهتوادتا ف وتب اناوقو هناذل دوصقم ريغ

 || موضلاو ةولصلا همف لخدو د# لوقىلع ىاكنءالا اذكو ةءارقلاو ةقدصلا
 1 .٠ -6, ب .٠ حلا - 2 .٠

 | فسورىباو ةغين> ىبا لوق ىلع ىاكتءالاو ىناوطلاو ماءالاو ةرمتلاو جاو |
 | تاعكروبرا ىصيتل ةينبىا ( عيرالا ديب عوطتلاو عرشتاو ) قفولاللاو ||

 ١ ءاضقالا ىنا( عفشالا همزليال ) عفش مامتا لبق هيف عرتشامدسفا ىا ( عطقمم )

 عع رأ ءانضق هزل هد.نع ناف ) ف_سويىبال انالخ دعو ةقتحىلا دنع عفش

 ١ مايعلا لبق ناحكحناف هماع ادعد فاو اهنال عفش مامتا لبشب ان'ديقاعاو هياوزؤ

 ١ مايقأاو ةدح ىلع ةواص لقنلا نو نيتهكر لكنا نلصالاو اًقافتا عفش ءاضق هما

 | رذنلاب هناا عم عو رشا ريتعي فسوابا ناالا اًقاسفنا ادن ةع رحت" ةلاثلا ىلا

 هيف عرشام مزليامنا عو سشلا اههدنعو هل_ةسملا هذه ءاني ثالذ ىلعو ةءاورىف

 ١ لسقتلا نع لوالا عف_كلا ةهعأ فق وتالو هيلع هيف عرشام ذك فقو:باهش
 ١ م'تلمريغعوزرشت ربغنم ةدنلا درو عورشلاب ىناشلا مزابالف ىناثلا عفشلاىلع
 . 4 ؛ ا هواضق هزل همامتا لبق هدسؤ |ناف عقشالا هم'رلدال عرشواعيرا ىئوناؤذااذه ىف

 ا بح جب د7 هام سي يل مس وربح 0000 3 و 0 ووو م رع د دع وم د دل يع كد 5

 7 مهل 0:0



 ا ءا 0 ىش ةمزابال ةئلاثلا ىلا م 7 لق دهشتلا ردو دوما كعل دس اذار بس

 هديسيفامم ةعورش لا ناثلاوهو عفش هم'ر هنلاث ١|ىلا ماعلا كعل د_سقان آو

 ||| مكللا ( اذه اولاق ) طقف ناتمكرلب اهديأب عن رالا مارلتالدنال اههلوقىلا عجر

 ليك 3 وللا لبق تلا ( لا ( عب رآلاف 8 اذااما )ةعخباو ا همك تالا لا

 'واضقىا( عب رآلا همارلب )ىناثلاوا لوألا عفشاا ىف( عطقمت )اهدعب وا هدا

 مالسلاو ةواصل اهيلع هنغ لق: 8 ةدحاو ةولستنالا عرش 1لاهذال قافتالاب
 حفتسلالو لوألا ةدعقلا ىلصرال ذل او ةدحاو ةواص هلز ريغ ىف كيذك الا

 لاظ الل كاف اهنم لوالا عف_كاى وهو عيلابعيفشلا ريخا واو ةالاثلا ىف
 وهو هنارعأ هيلع ت تاخد ول كو اهرايخ لاطبال ةريملا اذكحو هتئوش

 الق ناكولام فالذع اهةلطول رهملا لاك همزليالو ةولخلا حدنال لك افدبف

 ةهاركلا تاقواؤ ثحلا اذه مد تدقو سكنت ماكحدالا هذه ناف رخا
 رز ( 2و دهرا ( اهريغوا ن ناك ةئس نس عوطتلا نع ء ( عب رالاو عرشاناو 2

 كرا (رفذو ا ن2 راع 2 كالت هنتواص (تادسف ( ىلو الا ةدعولا كر ىا ) ةيناثلا (

 نيئعكر لكنا ىلع 1 مك لققاو [زههرزع ضرغ اهناق ىاوالا ةدعقلا ىعو ضر

 اههثالامهدنع(نييلوالا ١ الا ) نينفك زل( 22 ىذشو هنا و ) مدقتاك ة ةد> ىلء ةواص هنم

 : نيماوالا هدحب عل ها ريغ اههت وص نال ايدك دوو نان ر ><اآلا اماو انأدسو تالا

 ةروكذملا ةروصلاىف هتواص ( د_سفتال )فسوب وباو د اىا (الاقو )
 اهئيعل نصرت مل لقتل نم نيتعكرا سأر ىلع ةد_ءماان آل ئىش ءاضق هم'رليالو

 0 لا نيتعكرا سأر ىلع عطوةلارب دونت ىلع جور وهو اهريغل لب

 نكراهنال ةءارقلا الخ !ذهو ةدعملا ضرفتإف جورخلاناوا تأيمل عي را

 ل 0201 ) لغئا نم ( نيتمكر لكو ) ادسفم اهكرتناكف هتاذل ذل دوصتم
 عفش لكل قاعت الذا دسشإ ىل ماههدعامو (اههلبقام ءاضقنود)ب سد (اهئراضق واضو

  مدقتامالا ةدح ىلع ة ةوارص عفش لكنا رردن ا اذايسدو ص هدعراعالو هلبواع

 لوألا دودعلا لو 0 اعب راانوان عرشاذا يف فس و ىبانع ةياورلا نم

 50 موز نم 58 9 مقاولا قالطلاز اهضعب 3 اهلكق ةءاردلا رو ناكر

 ىرخا 0 0 50 امان ا 0 0 صيف ٍخ 5

 2+ عسدعت 5 2 111 0



 سل
 ١ لعام عب معتم همس وصتطم عود تحسه ئاكخو تعتد

 انوا لوالا عثشلا 0 الكىئءارتلاك رثذا ٠١ ىهو3 الا اننا نيب ب ةفاثع 3
 هعرا, الف ىناثلا' عفشاا ىف هعورمش مجدئالف دب دنع ةعرجملا نالطي بجو

 هعو رش حدف ءادالاداسف هيجوباماو فدو ىبادنعه.>والواقاط ههواسفاروواضق ١

 ىتاثااكو لوالا ىف لوالاكمامالالوقواضبا .'وامضق هءزل هدفا ذاف,ىتاثلا عفشلا ف
 كرنب لامؤالا تد_سفاذاف لاعفالل دقعت ةعاركلانا د لوق هدوو ىتاثااىف
 ةولصار نال دئاز نكر ةءارقلا لوش. فسوب وباو اهلدةءاف دش ةءارقلا

 'عذ ىدتالا ىف ايكح ل دو ىجالاو سرتالا ف اهكحو ةيشح اكؤود 000
 ءاذالا كرو هكرثنه ىوقا نوكيال ءادالا داسف نكل.ةءارماابالا ءاد الل ةدكالا

 ىلوا هداسكف الد و امام تكسوا ةع رلا كسعت ددقوأاك ةع رعلا ديسةال

 لصالا تُئافنم ىوفاو»و فصولا تاق لصالات باث دساغلانال لطجالنأ

 حا ستالانايدرو ةروص كرئهناببيجاو كرتالريخات ترك ذامنا هيلعدزو فضولاو
 عنش/| ىف ةءارقلا كرتنا ةفدن>-ىنالو داسفلا نود ن وكيال كيلا اذه لثم:نا

 ىرصبيلا نسا !دنع دشن ال ةئاق هئم ةدكرؤ اهك 7 ىالح هداسسف !ىلع عم

 ”ةيضرف لدلدل الاعا ءاضقلا بوجو ق>ىف ةع رأا داسغ انمكدف هّيْفاو نءو
 ةيضرؤ ليادل الاغا ىناسألا عفشنا| مورا ق>-ىف اهئاقم و نيتءكرلا ىف ةءارقلا

 هلوقىف مصالا فال رابتءاالو نيعضولاىف اطاشحا طمذ ةهكريف ةءارلا
 اهركذناو ةلئسلا نا عءافاذه ررقتاذا مطاقاا ليادلا هتفااح ةءارقلا ينكر مدعي

 اهروص ضع ماك>| لخادت راشد نكل هجوا ةيافىلع اهريغو ةيادهلاو

 مرابام تساا اهنم ةروص نكل ةروص رشع ةتسىلا ىهت ىئهو ضءبااىف

 ةروكذملا دعاوما! ىلع ةينبااروصلا ىف عاف ًأرقاَذا ام ىهو *ىث ءاضق ديف
 ىضشب علا ىف ةءارقلا كرت ىهو ةروص ةرمشع سه ءاضقلا موزف مالا
 د# دنءو اعب را ىذشب ظاف ىلوالا ىف ًارق ابعي را فاسو ىلا دئعو نينعكر

 اًمافنا نيتءكر ىضش طقف ةئااشلاىف اهكرت كاذك طقف ةيناسالا ىف أرك نيتنث
 .ىلوالاىف اهكرت تاذك ةيائلاو ىلوالاىف اهكرت كلذك طنذ ةعبارلا  اهكرت

 اهكرت كلذك ةعبارلاو ىلوالا ىف اهكرت نين دمت .دنعو اعي را ىضش ةئلاثلاو
 ةعبارلاو هثلاثلا ىف اهكرتكلذك ةعبارلاو .ةماثلاق انهكرت كاذك هثااثلاو هيناثلاىف

 ىباذنءو نيتهكر ىدَق ذه ةثااثااو ةمداثلاو ىلوالاىف اهكرت امافنا نيتءكر طش

 هئااثااو لوألا اسهكرت كالذك ةعبارلاو ةساشاو ىلوالاف اهكرتاعي راف سوي

 ةعاارلاو هئلاشااو ةيئاثلاز اهكرت نيتهكحر د#دنعو اهب را ىئذشب ةعئارلاو
 يااا ششي ا ا ا 2000033-2-223



(0) 

 | جئاولو ) قفولا هللاو ع رختلا هسيلعر سعي ل دع اولا مكحا نمو كالذك
 أ | دوععل عج ( رذع ميغ نم) كاز لبقوا هب ىلصامدعإ ( دعقم اب ءاقوطتاا

 صدقو انمهلانالخ ةفدح ىبا دنع هتولص تعصو هدوءق (زاج ) لغتلا ف
 هلا هرذتو ( لشرلو ةولص ) ىلصي نا (رذن ناو ) مايقلا ثحبف .هقيقحن

  لماكلا' ىلا قلطال اقرمص ( آفاق ) اهئوادا ( مارلي ادعاقرا اماق ) ىلصي

 رذسللا مدعىلع (اسايق ) هنع طقسيو زول لف اعاق لس ترآ
 مارلي لورذن اذا اذكف ادعاق ءاش ناو امتأق ءاثنا ىلصي نا هلناك هناف

 ءارو مايقلانال مجخكلا ىف ءايقلا همزراب مل ىفاكلاىف لاقو مايقلا ةفص ه 0

 ١ مايقلالوطو ) موصلا ىعباتتلاك هيلع صيصتتاالالا همزراي الف عوطنلا هب مث

 ٌةولص!نامّرلا نم ارادعم لعتشا اذا عا ( تاعكزاددع) ةزاك ( م لض 5

 كلذ نيتهكر ةولصق هسكعنم لضفا تاعكرلاددع ليلقتعم مايقلا ةلاطاف

 لعشم ماسقلا لوط نال سايقلاذكهو هيف عب را ةولص نع لضفا الثم رادقملا
 عيستلاو ركذا| ةرثك ىلع لعشت دوهسلاو ع وكرلا ةريكحو ةءارقلا ةرثك ىلع
 رنا | ةركي ىتلا ةدك ملا ( ةتسلامث» ميستلاو رك ذلا رئاسنم لضفا ةءارقلاو
 " || ( فصللاطااةعاهب ىئايال ناوه ) نئسلار او 10 رمل ةنمىف ) اهقالخ
 ١ | اناهبقابناو) لئاطريغنم فصلا فلخالو هّضن رفلاق موقلا عو رش دعو

 1 | قيل عضو مهمشناك ناب كلذ هنكما نا ( دجسملا بايدنعوا )لصد الاوقو( هدب ىق

 01 لخادلاىف نولصي اوناك نا )0 رام لادا يفف) كلذ ( هن كم لناو) ةواصال

 ]| قوتشو قيص نا دعم كانه ناكنا ج راما ىف اوناكنا لخادلا ىقوا

 | افو ةرحشلاو دومتلاك ( كلذ وو ةناوطشا فلخت ادحاو دصتملا ناك ناو )

 1| اطلاختو هو ركم لئاعربغنع فصلا فلخاهب نايئالاو الئاحاهنوكىامهبشا
 | (اذه) ةعاجلا ةئلام نع هيذامل ةهاركدشا لاهجلا ندريثك هزوش اك فصال

 1 ا ميو( ورشا بز اهب هئايثا ( تآكاذا ) ر ؤكذملا مكملا
 |1١ عضومىاىف اهب قابف ةضي رغلا مهعورش لبقاماو ) انلق ال ( ةضب رغلا ف)
 1| ةتسب دب ضملا ناك و ةعامجلا ةغلا_لا ىهو ةهاركلا ةلع ءافتنال (ءاش
 | ليقاع ولع الصا هْضي رثلا ىف عو رسششلا دعب ىدثوتال نئسلا نم اهريغ نال رجلا
 | افاو ب وتكلاالا ةولصالف ةولصلا تمقا اذا مالسنلاو ادلشلا هيلع هلوقأ
 ||| دهر وكذملاث يدقباو ىضقتالا هنا ىلع مام ىلداه دكا: ةدشل رجقلا ةنسىف هانغلاخ
 | هريغو ىواسطلا ىورالوةزب رهغىبا ىلعة لس نب داجودب زن داج-و ةّسيع نب ادفقوا

 مس سس سس

 2 اكن

 ( نانع )



 1 قلم ةولصلا تيفاذقو سلا لخد ةنا ةع اا ةووسمىأنع

 هفاسق دقو نسو# ىباو ةفذح رضع كلذو هناوطسا ىلا روهبلا قردقلا

 | ىبا ثيدح تضراعىرتاا دانةانئتسردملا ةتس تناكذ ةهاركلا تاقواف
 ضراعملا مدعل ثددكلاىذتق٠ ىل نكسلا ن 9 اهريغ قى هيلع تعحجرو ة ب ره

 ىتايتا ها ؟ءاناف ننس ةيشاماو ةفضأان 0 ةبادهلا حرش ؤىبو رساا لّقنو

 هسعم ضرغلا ف عرشم 7 َج راخاس# ىأ ١ مامالا 0 نأ لبق اهب

 لاشناالا ديقتلا ىف ةدئافالا ذه ىلعذ ىهتنا رقلا ةئس قالغ هع م رع
 ماذارجقلا ةنسرق ىف زوحامنا هنال ريتعي فر دان ا نما هسد>ولا ىلع كاردالات ا

 ١ نئسلاو تابجاواامامتاعم لوالا ع وكرلا عكرينا ىلا ماغالا عو رمش نيباوف
 يردنهلا فاذا اهثوادأ ز وي هتاف رسقلا ةنس قال ةردتلا باع ىق
 ىلع ءانيليق اذكةياثلا ةسكرلا كردي هنا ماذا دم دنعو انهدتع دهذشتلا

 نا لاق ةيكرا ثوذام كاردا ربت كال ادهخْنا هم مهف هنأق ةعطاق قالتخالا

 دهشتلا ىف هكردب هناء اذ اايف نمبانهنيتمكرا ةواص ىلع مهقافنا هجولاو ماههلا
 قعدكر مام البق اههيف ةندلا ةاعا معه نيتفضخ ني تتءكر مامتانا كالو

 هكردبهنا يهملاذااماو هريكلاة باقى لب رداتن سل ةيفدتسلا ةامارععم ضرغلا

 ةليضف نم مظعاةعاتطجا:ضرقلا ةولص "ةليضفنالىدتقب و اهكرتي هنافاهال دول
 قمكر غلب تالاغعض نر شءو عبسي دارؤنالا عع ضرقلا لضفت انهذالر فلا عكر

 مم رت ىلع هنمدشاةعاجلا كرت ىلع ديعولاو !هنمادحاوافعض :رعشلا
 سعشلاع واظليقال الصا ىذقئالابهدنمو اهكرتاذإو هعضوم ىفرغتام ىلع

 ضرفلا عماهنوفدنعرجقلا تمكر ءاضقىفدر وامناعرشتلاو عرش ه:دراوامالا | ١

 اذاالو اهكذحو تنافاذا ١ هئاضةىف در لو نسورعتلا هليل ةادغ فاك لاوزلا لبق

 دعياهدجو تتاقاذا اهيضَقاناىلا بحادهم لاقو لاوزلادسعب ضرغلا عم تناف .
 1 عرمش#ن ا ىف ذي هنا رهن اثرإا ليسعسأ ةيععأ ا نع ىورامو لاو لا لبق نرعشلا عولط
 ةقالا سعش هءذد ضرفلا دعيامع ضيق ءانضقلا بلا هلم ريفلا مكر ىف

 ةداعاا| ىف ع و رش اذه اضبا ع ولطلا لبقردقلا ةولض دعإ ىدكوبالر وذتملانا



 0-2 مامالا ٠ 2 ذاك ع رس 0-1 ايا

 _مئاهلريكي وةنسلا فعرشي لاشي تانسحالاو طبحما فلا ناخ ىضاقو ئشاترعلاو
 ريصيالودضإ رغلاىفاعراشرمصي وة:سلا نءةريئكتاا هذ هب جيرخ 3 ةضيرغلا ىرخ اريك.

 | لعن» ةز واجلانالرظناضيا هبفو ىهتنا ل عىلا لعنماز واجمريصي لب ادسفم
 دسقيام بايىريكلا بحاص لوق هيلع لدي و لوالا داس قاننالرخا ىلا
 | دسفي رعظلا نافحي رص هنارهظلا نم ةءكردعب عوطت اوارمصعلا اذهحاتبفاو

 هلحابادقو فلكتتا اذن_هىلاوعدت هرورمضىا 0و هري-غى عو رمشأان
 هلحايببال هتاف ديف ةدراف ىاو ةءامجلا ةليضف زارا لج ال ا_هكرت ع رمشلا
 اهعولط دعب اماو سعشاا ع ولط لبق اضياربد قتلا اذه ىلع اهُواضَق
 ١ دارانأ اذكو فلكتلا انهىلا هيف لقتلا زاوجىف ةحاح الذ "هلفاإثلا دارا ناف

 روك ل | فاكتا ىلا اس اريغ نمرذنلاب كلذ هنكما ءادتالا نمايج او ةلفانلا عقوب نأ

 ىجبانالو ىبامص لوقالو ثي دج نم كلذ ىلع ليادالفرسشلل ةتسمقت اهنا دارا ناو

 ةنس ص ةينتلا فو قذولاهللاو ن دوت! نم مهريغالو ةثلثلا ةعالادحا نعةياورالو

 رعقل !ةئس ىوس نئساارتاس وف فالخالورعقلا ىذق ذا ةنسااد.عبالر قل |هتافورحفلا
 ]) ضرغلاعماتتنافاذا ايف فاتخاو اهدحو تتافزا ثق ولا دعب ىضقتال اهنا

 || ليقطيحناو ةريسخذلا قو هبعرشاادو رو مدعاضي ا ىضقنالاهنا عدالاو

 ' وهواهيضشهنا ىلع مهتءاعوايقأن توولا نأك ناو رهظا لبق ىلا عب رالا ىضقنال
 / نوكت ليقو أدتبمالفن نوكت اهذا ةفينحىبا نع مث مجتااوهو ةثلثلا انت !لوق
 ا اهددب غروب ىبا دعم ةريخذلا ىف اذنك ىهطالا وهو ةيحاص لوقوه»و د

 |١ لاق .فكعىلع ىفالكاليتو اه جابق ددتعو ةفين> ىبا لوقوهو نيتعكراذعب

 امهلوق لج زيكلا حراش هعبتو قصااىفو ماحهلانب نيدلا لاك محشنا
 ىلبع اهدقيف ةنس مقتدمم دنعو اءاط ءالغن لي ةنسوعقتال اهنا ىلع هانم عب رالا ريخأتي

 عضوىر وكذملانذ نيذنصلا فسص:نماذهناىدنع عتب ىذلاو لاف نيتعكرلا

 ” نينءكرا نع اهريخ أتوا هعدقت ىف المل امناو عب رالا ءاضق ىلع قافتالا ةلئشملا

 هئس ىفاوغلت+ |ا1 مهنا ىرتالا ة: :ساهعوقو ىلع قانا ىذتقن اهنا ىلع قافتالاو

 اناكوافالوا ىذقتاهنا ىف فالحلا اوكح أ دتيمالفنواةنسسعشلا دعب عقت ل هرِملا

 .ىذلاف ءاضقلا ل صا ىفذيفالخاهواعلاةاط+ الفن زوكت اهنارهظلاةئش قنالوشن

 || ىف ى هاك ةنس عقتو تول |كاذدعب لعفت اهنا هانمءالوا ىضقتاول اقاذامهن | هيف كشرال

 ١ 00 ب يب 2 سكك لولا ا



 تقو لخدب ملام منلبقو ةغاسججالنىضقت لهو ةعامج ىضقتال عب وازتلا ]|
 ناق ميلا ؤهو ىضقنال لقو ناضفر.ضعملام ليقو ىرخا حي وارت

 بهذملا رهاظنالصاإلاو ىهتناع 9 ارتنوكمالوابص تهاون ناكهدخو اهاضقو

 آةتيالنب مقتاسهناف مهضعل نع فالحل لقنناو موق !هناي ة ةئس عفت : اهنا :

 مت لا اهريخاتو ا تهم دقن ىف تبان قالملاا نكل ةري_خدلان نع ةركذاك ||

 ةيتقولا ىلع ةتناغل ١! مدقيف هاتقو كلثو ةاف انهنال عب رالا مِدقن اكلا ىف 0|

 ىضش من نيتمكو قي ىبا لو ىلع طوسإلا حرش فةداز رهاوشركذو |
 ميدسغت ىلوالا مانم#لانب نيدلا لاك مممشلا لاق اذكو حدالا وهو لاق عبرالا 1

 نع امضِيا نيتعكرلا توفبالف نونسملا عضوملان ع تناف عيرالا نال نيتءكرلا ||
 عضوم لسنا لئاقا نال ىؤشب سيلاذهوئوهتنا هر و سضالبادصق اههعضوم ١]

 دقو نيتمكر لا لبقو ضضرفلا لبق عب رالاعضومو عب رالا دعب وضرغلا دس نيدعكرلا |||
 نءرخ'وثالف عامجالانمامالا عمىلوالا ةدكرلا :ةليضف زارحال ضرفلا نعتيرخا

 اذا ناكخ ماللاو ةولصااهيلعهنا هدشراع ثيدح من ثبسالب نيتسكرلا ||

 نسح لاقو ىذمزتلا هاو ر نيتءكرلا دعب اهامضق رهظلا لبق عب رالا هتاف

 اضناروفلا ةنسف نوسملاو اذه ني:ءكرا مدقتل الاد م تن رق

 ةناَشلافو نو رفاكلا اهيااب لق ةحتاقلا عم اههيلوا ىف ءارقب'ناو ىرفكتلا

 لدي مسو هيلع هللاىبصهللا لوسر ناك ةشياع لوقلف لوالا اما صالخالا
 ةدعقح نءو هملع قفتم نان 0 ذ أرق له لوقا نح فئضقر مفقلا تعكر

 نينْعِيْمْخ نيتمكر الا ىبصيالر يفل | علطاذا ٍسوديلع هللا ىلص هللا لوس : ناك لاق

 ارق سو هيلعدللا ىلص هللالو سرنا ة ةرب رهونا ىورالف ىناشلااماو لسع اور 3

 فلتخاو اًضنا م ءاور دحاهللاوه لقو نورفاكلااهياابلق رسقلا دكر ىف
 لمآو ير نه برقلل لضفاريخأتلا ليق امهعدقتوا اههرخأت لضفالا له 0

 ا هللا لوس هر ناك تاق ةشئاع نع ث.داحالا هيلع لدتىذلاوهومعدقتلا :

 مطضا منيتف طخ نيتعكر عكر ماو رجلا هل نينو رجقل ا ةولض نهنذ'وملا ت تكساذاإسو م
 ناك تلاق اهنعو هيلع ق فتم جرف ةماقالا نذئوملا هيتأب تح نمالا هتشىلغ |||

 ىنئثدح ةامزيكدم تاكناف رجلا ىدكحر ىلصاذا سو هيلع هللاىبص ىلا |

 ليللا نم ىلصي ملسو هيلعهللا ىلص ىتلان اك تلاق اهنعو هيلع قةتم مهكطخضاإلاو
 كلذ ريغولا انضربا هيلعوفتم رول اتمكحر و رتولااهنءةععر ةرشعشلت |

 (نس دجتملا )اهب (عو طتنا) هناف (ددك رغلادعي نلانئسلااماو)ثدداحالا نم | ١
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 3 ةساالس
 ' || لقاونلا عيجج لبّدضب رفلادعباع صتخخريغاذهو (لضف|ثببلا )امي هعوطت(و) |[
 ]| هللاىإص ىبلانع ىوراملا) لرملااهيف لضفالا دححتملاة يحمي وارثلا ادعام |

 / 0 يتسم مدخن فم( تيا رتؤلاو تسلا منج ىلصي ناكمتا لسوصإلع |
 "| هريغو مالسلاو ةولصلا هيلع هتالضنع قيئتش نبههادبع اهلأس نيح ةشئام |!
 1 نتنلا ىف ةرصح رجصحا مالسسلاو ةولصلا ةيلع هنا نيصيحتلا ىو ثيداحالا م |
 8 رملاةولصريخ ناف مكتوب ىفةولصلابمكيلعف لاق نا ىلا ثيدحلا ناضمر ريض نم أ
 هتولص نم لضفا ةلد ىق ءرملا ةولص دواد وبا حج رخاو هب ىتكملاالا هشرف :

 ةولصلا ةيلعهناقاسنلاو ىذمرلاودواودىبانتس ودب وتكملا الا اذهئدحسم ىف |
 مهار مهتالض اوضقاملف برغملا هيف لصب لهسثالا ديع دس« ىتانءالسلاو

 || مفار ثيدحنع ةجامْىا هاورو .تو.بلاةولص هذه لاعف نولفتنيىا نوحي ْ

 | بياسلانعدجلا مامالا ركذو مكتوب ىف نيتعكرلانيتاهاوسكرا هيف لاقو جدخ نب |
 | ىرغملانم اوفرصصنا اذا .باطمللا ن رع نمزؤ سانلاتنأر دقللاقهنا هزي نب |

 اوريصن يح برغلا دعب نولصيال مهن اكدحا دصسملا ىف ببال تح اعيجباوفرصنا |
 مامهلا نب !ءركذدجحمملا ىف رغما ةنس ةولص خياشاا ضعب هرك اذلو .ىجلهايلا

 || برشا دعي نيتسكر لاو رهظا ادع نيتسكر اي ىتأي زانالا رسشىفو ىدهازلا نع |!
 ' ضعبااو ضعبا|لودوهودحيسملا ف ىلصينا ىنبثيال امهوسامو دما |
 " قفاه و صا !لافامكح نسحا ثببلا ىفو نح دحبملا ىف عوطتلا نولوس أ
 فخ ملناَم عر اذا اهنع لغتسشينا ىشكنا الا لاق رفعج وبا هيقغلا |

 اهب يمس ةح ورتمجج ( مي. وارتلا ) دك اولا .( نأ لان مو ) تبياا لضفالاف |
 ]| هللاءاشنا ىتأيسام ىلعابلاغ اهدعي ةحارتسالا ناضمر مايقنمتاعكز عب رالك |
 انس جيوارتلا نأ ىل اذ هللا ىضر ةغيم> ىلا نع نسمحلا ىورةدكوم:ةنسىهو ىلاعت |

 ةئس حي والا هقغلا عماج فو عيت اوهديهشااردصلاقوىجش الىا اهكرتزوجمال |

 ]| نودشارا!ءافلملا هيلع يظاوهنالدبادهلاى لاق اهربغو ىواتغلا ىفاذك و ةدك و

 "1| هيف نيدلال يي عحشأا لاق ةبظاوملا كرتىق رذعلا نيب ملسو هيلع هللا ىلص ىنلاو |
 لوقئلارهاظلا نالاذهو اياعوناععورعلبنيدشارا ءاغللا لكدري مل ذا بيلغت |[

 تجرخ لاق رداقلا دبع نب نجرلاديعنع ىورام وهورجن مز نم اه أديم: نا
 ىلضي نوقرغتم غازوا سانلا اذاف دحصسملا يلا ناضمرىفاةليا باطخللا نب رععم |

 ]| تعجول“ىرا ىتارع لاعف طهرلا هتالضر لصيف لجرلا ىلصي و هسغنا لخزلا

 4 |١ تجرخمث بعكنب ىف ناكل دحاو “ىزاق: ىلع



 هذه ةعدبلا تيعئرع لاف مهتراف ةولصب ا نالوا رخاةليل عل | |
 كورا نوموس سال ناكو لبالارخآ درب لضفا اهنع نوماثي لاو
 ءافللا ةنسو تسب مكملع مالسلاو واصلا هيلع لاقدقو ىذمرتلا هجشصو ننيبلا
 ا ةولصلا هيلعلاقو ىناسنلاو' ىذمرتلاودوادوب ا هاور ىدعل نع نيب دهملا نردشارلا

 . اياستحاواناعا هماقو هماص نك همايق تنسو نامض.هر مايص عكيلع ٍض رفا نامالسماو
 ةولصا |هماعْنييدقودجاو ةَجاَمْن اوما نما هتدلو مويك هب ولذنمجرخا

 هللا ىذر ةشئاعز ع نييك | ىو ضاريفالا ة.شثدوهو اهكرتىقرذعلا مالسلاو

 ةةلباقلا نم ىلص مث سان' هتالصن ىلصف نصسملا ىف لص سو هيلعةللا ىلص هنا اهم
 متءهص ىذلا تياردق لاق عصا الف , ملا جرت ف هنلاثأ نع ودعجامث سانلا ريكف

 ايسهاقاو) ناضعر قكلذو 0 زتفتاثا تدشخ ىناالا 0 را نم ىنعنملف
 هئكفانا فسو ىنازع علا ىفالتخاىف ىواحل 6 ركذو(اضنأ نس ةعاتاب .

 ءاكحاذك هت ىف ا يلصم و اههابشأو ةءأ ردلا هوس .. ةأعارس عم هيب ىف اهكاذا

 لضفا هنام هع روهيدعلا ىف ىداشلاو كلام لوةوهو طوسملاو
 ' عماو+يف هلثمو

 بدغرت ةعاجلا هروصح ىندب ىدتساهيدو نوكيناالا فسو ىلا نع دمفلا ا

 عوطتلا ةيلضفاىف ثنداحالا نم صحه ءالوه عدفم وهب ىف اهيلصي اله ساثلا ا

 لضفاوب حا ةعاتلبا لح نباويكملا دبعنباوىتزرلاونابإن ىبسعلاقو تنيلاىف ||
 ىعداو قثوالاو حد الاوهو طوسملا ب بحاص لاقو ءالعلا ةماعدتع روهيشملا وهو

 باوجلاو ىجفاشا| بادكا ىلءاهي در بتبك هلو عاجالا هي ىمقلا ىس 0 ن ىلع

 ىنلا َن كا ع هكدنس نا رهاظلاو اهو ةعاجلا لع ةباكصأا عاجلا هب هنأ وادتبالع

 ا كرت رذءلانييو لأن الا ضعي هن ىدنتوا نمي ىلص سو هيلعللا ىلص

 مهب هنولص ىل_عر سال كالذالول هناىلا ةراشأ هيو ضاَرْفالا فو+وهو كلذ :

 غناملالاز مالسسلاو ةواسصلا هيلع هتافوب فوهنا كلذ, لازالف لالا كلتىلعر |

 ميسو هيلع هللا ىلص هللال وسر 0 دك لاقرذ ىبا نع ريفن نإ ريبح ثيدحودوباو ْ

 اي مث لبالا ثلث بهذ يدان. ماَعَف رهشلا نم عباس قبب ىحاش لصيف 0

 هيه انتاةنولهللالوسرانا:1 هذ لوالارطش بهذ ىح ةساخلا ىفاشب ماقو ةسواسلا ىف
 ىحاني مهن مل مث ةليامايق هل تك فرمصنب تج مامالا عمماق نم هنا لاذ هدهانتليل
 انتوف ناانفوُح داني مامفهءاسنو هلهااعدو هثلاثلا ىف اني ىلصف رهششاا نمثلث قل

 ةجام باو ىتاسألاو ىذمرتلاو دوادوبا :اقررو“ '(لاق جالغا امو تلقجالغلا
 اهالص مالسلاو ةولصلا هيلع هنا تلثد ثيدح ىذمريلالاقو دجاو



 ١1 ةنطاإملا را لفاوتلا راس 4 1 ار < لو نيالا 0 عاجلا ٍ
 || ةعاجلاناالا دارقنالا نم لضفا تناك تعرش ىتم ةعاجبا نا ىلع وذعلا كالذا

 قاولصو ( ةعاجلا مهلك ”هل لها 2 وأى 55 ةيافكلا ليدس يلع ) ةئم اهنؤ ُ

 دعتلاو 2ع وارتلا تميفا ناو كلذ ىف !ًواسا دقو هنسلا اوكرت دقق ) مهتوي ٍْ
 ةليضقلاكرتدتف هتنبف ىلصو سانلا دارفا نم) لجر (اهنع فلختو) ةعاجلاب ٠
 مهاقلاو ملاسو ر عنب !هلعف دف مئأيال هنن قتاسنا ىلصوا طوسبملا لاف (ةنسلاالا َ

 ةيافكلا ليس ىلع نس رومان ةعاجلازا ءالوهلعف لدق عفانو مهارباو

 هيف سانلا دارؤا نم يقر ل وسا اوهاذعو ةنسأا كرت هعم نورعنبان نظيالذا
 1 نا هل شال هب ىدتش نم ها مدقت اه ىلا اع | .

 مددقموه نم دودو كاذذا ندد همن ونوكي الدون عمرك ذنمو 0 هربغو :

 لكفلخت نمز ىلا رظنلاب هريغو دوءسم ناو ىلعو ناقعو رمعك ورم لعلاو مهيلع |
 اهلضف اوكرداوا هباوث مهل ل صح ) ةعاجبابدتيب ىف)دحا(ىلصناو) هناو) م4: 0 :

 رثكتو دما هليضفةدان رز( دهسا ى) نوكت ىلا (ةعاجلا لضفاواايل) نكلو

 ةعاج- ىلصوا ص نارذلاىا ) تان وتكملاىفاذكهو) مالسالا رئاعش راهطظاو هتعاج

 عبسي هععاضملا ىهو ةعاجلا ةلضنا واانده.ملاف ةعاجلا هيه ىلع تببلاىف |

 |٠1 لكشا لصاملاه رسما ف ةنئاكلا ةعاجملا ةليضفاوااني مل نكل هجرد نب سشعو |
 ١ [|| رئاغشل اراهظاوناكملا فرش نمديلعلقشاالضفا هذ دجحلافةعاجج ادق عرشاه

 ناتعاجلاتواستاذا اعاده دف ١ نا يغش ومهم واقفالتإ و نيلسملا اداوس ريثكتو ا

 ددسملا ماما ناكاذا اك لكلا تدب سوسو !اماو بادالاو نسل لامكتسا ىف ا

 اذا فيك لضفاتببلا ةعاممف ف ترلا ةعاجسىف اهلامك ةساعم نيسلان ع ”ىبشيلل
 ناعتسما هللاو نامالا ا ٠ ريثك فاك تاءحاولا ضع لع علا ماهاناك

 (والبالا ماق ) ىونب ( وا حي وارتلا ىونبنا ) اف ( ةينلاىف طاشحالاو) |

 ١ || دقاشلانال)كلذ طاتحالا ناكاعاو ناضمر مايقوا ( تكولا ةنس ) ئول |

 8 نيِعدَعَتا صعب لاو ) ةواصلا قا طم وا ( لف: !!) قاطم (ةيل ة:ىلاءادأ: زاو>ىفاوقلت ا م

 مهتماعلب )نإ رخأملا ضعي لاقو هنعهللا ىضر ةغنح نبا لوقوهو) كلذ ( زوال 1

 لمص نيب : اف ملعوا رهطىا (نيبتمث لرللا وا لس ءالا ةواص هش ني هكر ىلص نك زوج ( ْ

 ناشلاىا (ناكهنا)هلوةنوكي لوالا ىلك م ايدعتمو رهظ ىنعمب امزال |

 ؟لاث) مةقوعثم دسءاداس الوءثم نوكي ىنالاىلعو العاف (ر (ردبقلا علط) دن دق

 | ءالص ىنلا كال 0 58 ( مهزيكلا ' وهو نإ رخأت | ضعب ىا ( ,« هضم |



 ميد (١

7 2) 

 لقتلا هين ةذسلا هادا زاو# نب رخأت ني وهو ردقأا هس نع

 كلثو 5 انك نع ةياورلار ها تفطوهو دو فدوريىلا لوقىا ( (انهاوق)

 ثع ىكلذ ىكلذ نم قب لا وهام مدهت دقو ةرهاظريغ ةذاَش هفت- ىلا نع ةياورلا

 ) ' كشناو' )ركذاغ ىالملا نم زم جورألاىف وهاغإ طاستحالاف كلذ عمو ةيناا ا

 'بلغيلو نديم 3 ( ريقلاعواطو ) ليالا ةواص ٌه هيف نيستعكرلا ىلصاع دعي

 ( قاشتالا ؤاشتالاب ) ر قا اًدئسنع هالصام ( بوتنال نوثال) الما علطدق ناك هنا هنطىلا

 طاتحالاو هلوقنا معا و 0 طقسال نيكملا نال مه رجح عباشلا و ةمالان /

 ضعلا ىف دو+وع سنلو مسناا ض.ء؛ىف دوجو» قاسفنالاب هلوقىلا ةشلاىف 1 ا
 ( بسقف ةقلطع ةولص حيوانا ىوتناو ) هلوق وهو طّقف هدعبام دودوملا لب
 دارملاو مالا ىا ( اولاَمدَمَف ) ةروكذملا ثافصا ا نه هفص نيعينا ريغ نءىأ

 ضعاف 4 عدا. يكحام ىلع ناخ ىذاقر اَحاوهو (زومالهنا خدالا )مهضعب |

 (هتقواو و( كا_:ه ررذام ىلد راناوه ةبادهلا باص هراتخا امو هيثلاثحب

 كلذ وو روكذملا لفنااوا لءغلا رات عاب ريضلا ريكذتو مي وارتلا تقوىلا

 هدعلو ءاشع |ليق اهأ تف و هلك لبالا ليقف ضخ وارخلا تق وق ماشا فاتخا

 ليدعسا| ماهالا ل وؤوهو اهتقو لالا ناكذذ ليالا مايق تيعماهت الهدعبو رتولا لبق

 ءاشعاا لبق اهالصوا ى> رتولاو ءاشعلا نيباه اهتقو لو ةعاججو دهازلا

 اهول هيملمهو ةباعصلا لعغب تفرداهنال زوجال رتولادعب اهاللصواو زوجينال
 ىسألا ىلعوبا ماىالا ىضداقلالاقو ىراح خش ةناعلوقوهو تقولا اذه ىفالا

 هلفوا رئواا دعي تناك ءاودس اهليو زوال (ةحتئااذس) اهتفونا مرا

 لوكالا اذكو دياوصلا لعفقب ءاشعلا دعي تاس ”هلدان ابتهال 00 ل وهو )

 اسهل ةبادعلا مدقتو اهتندك اهلاعبت تناكذ مالسلاوةالصلا هلق ةلعؤ نم
 اًقلطم هريخأت نابكسا ىلع ءانيهنا لاعحال مدعب اهزاوج مدع دبشنال رتواا ىلع
 زو اك هدعب اهئوادا زوعف ليالاةولص رخآهلءج بابهشأو هئارط نهال

 ءاشءلا ىفاك هغصنوا لبالا ثاثىلا اهريخأت يدهسملامث لبالامايق نم اهريغ هادا ||
 صاهىلد اهتنسكءاشمأل اعنا هنوكل هركيليةذ فصئاادعب اهءاداؤ فاتخاو ا

 ىلع ىنب (و ) هريخأت اهيف لضفالاو ليالاةواص اهنال ءركيال هنا محلا و ١
 اندتة»وا ماها عمىا ( ماها ءانشعلاىليصوا ) هنا هليق زوجال ' ءاشءااعبت اهنا

 هاشعلا ىلص) دق ناك .لوالا ( مامالانا معمم رخآ ماماب حوا ارتلا ىلصو ) ماماي

 اهوداسفل (ءاشءااديعب ( هناق هؤ+وااّنه وحول اهداسف ملعوا ( ءوضو ريغىلع

 ا |
 ١
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 لكم رثولا ةداما همثرلبالو اهتكس ديعباك انهلاعبت ( معي وازتلا ) ديسب (و ) |

 3 راياماو هدنع ءاشعال ةليعتلا مدعو هلالقتسال ةقفت>-ىادنع هر وصلا :ذه

 ىلص نك ةذاعالا همزلبال دصقريغ نم بدترتلا تافاذاف بدئزنال هيلع اهعدقت

 ةمارا,آلو طف اهيّضَشن هنو ةدساف ثعقو رهظلا نأ لعمش رمصعلا ىلص متر هظلا |

 اهتداعال هتداعا هم'زلتف ءاشعالعبت اضيا رولا اههدندو انهاذك رصعااةداعا |

 رثولاذعب زوجت اهنا ىلع ىنتإب ( و ) امهبنءالهدئع هن وجو ىلع ىيموهو اهتنمك |
 اهيضقي له رتكاوا ( ناتح ورثوا دحن ورت ) مامالاعم ( هتتافنا ) هناالما |

 لافاتتامز اشم فلتخا) لاق ( ةريخذلا قدرك ذ ) اهبضةنمئرتوب وا وتولا لبق.
 ةعاججاب رولا ةلضفا ازارحاحيواَرتلا نم هتاقاه ( ىضَشمم مامالا مم رتوب مهضعب |[
 ةاش (رتوبمن ةكورملا عواّرلا ىلكب مهضعبلاقو ) هدعب زوحت حب وازتلا ناعم |

 | 'موزالاروكذملا مكجلاد, رانا اذه هيلع اهعدقت مزلف رتولال بف اهتقوناىلع
 | ةيدارفتالاّن اه هيفذغاخعا تتافزاو ىلوارتولاربخأتناكشالف ةئواوالادت راناو |

 ءاعثاو ( ةحازتالا اماو ) ىلاعت شلاءاشنزا ىتأيداك روهجلالوق ىلع ىلوا

 'تانمكروعب رالكنيبىا ( هب ؤرت رادعم نيتح ورتلكنيب سادف ( حوارا

 ةعيفح دارملاسلو رثؤلاو ةرخالا نيباذكو تاعكر عب رارادعم تاعكر غب راو

 ”مكسو|لاه ءاشنأو انك اس سلجءاشنا هيفي وهو راظتنالاداراا لب سولجلا
 ةذاعناف نيمركلا لها ةذاعا بحسن راظتنالا اذهو ادرغنم ةلفان ىلصوا أرقوا
 ةداطو فاوظلا قتعكحناواصن و (موبنا عب رالكد هب اوذؤطننا ةكم لها

 اًؤكاكمهنا ميم دانساب قمابلا ىوز دقو تاعكر عبرا اؤلصينا ةنندملالها |

 لضفلانيمرملا لها ةداع نم تدشف نيتح ورتلك نيب ىنعي زعدهع ىلع نوموش
 ءارامنالا حسم ناكف ةحب ورترادعموهو لصفلا كلذ رادقمو نيتح ور لك تيب

 لع ةفلاخل كاز( بك نال عاشلارتكا لاقو) ءركيالىا (هب سأبال مهضعب لاق) تاعك
 سلام ل_هف هنال ةيهازتلا ةهاركلا نع ةباتك بسال هلوقو نيمرطظال ها
 ' ضعب ةل_عشام هو ركملا نمو هو 0 ةداعلاق ةدابعل سلا لاخداو ةدابعب

 هركذمآزالا ةقلاعممةعدن اهنئال نيتمكر لك د نادر غنم نيتعكر ةولص نذ لاهجلا
 ًارباه ريدقتى أ (ةءارثلا ليدعت) مامالل(لضفالاو) هقفلاةنارخ نع ىبورمسلا

 ىرخالا نف لوطا نيثءكرلا ىد>نوكت الث لدعلاو ةأواسملا ليبس ىلع َنيتمكرلا ىف

 | ةءارقلا لي وطت سصتسلال ةدحاولا ةواستلا فاما هب سايال فلا واو نا ىضماقلات
 ( ةمكراؤ )

 ١ وح حا يما تلح رول ل طا اح ني جي يسا» ى.ثبح ظضيفمُمت
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 || نيب ةيودنلا فسوب ىباو
 0 تضفالا نا م

 ْ ها 0 0 3 هيض 1 0
 ا ضبا ددعو ولست ن عنيت تهكر لك هثدىلاهدللا ى :

 ا ىلع ءانب ناييلست عب را نءزوك :ءقباورلا رهاظىف

 ل 0 قر 00 0 ه 5 0-0 4

 : 7 4 ا اهراشو ةصالشلاو 1 فلام م رك ال هركد)

 لطفاود:دارملاوهو ةنس عاتااهيق ن :كيرلاق ةقشلا درعك
 1 و ا ىلعدا زمالسلا وذ 2 0

 عابتالا نع 2 را فاعضان هئم 0 دنا

 نيدولستب و ةياستب عب زال قو لمكا قشالاف ني
 | ةدخاو زوالا ٠ نعال مل دهشتلار دق نيتعك كر ل شا 2

 دس لب اضدا نول نعزو# القرفزو دع دئداغاو فسو ىباو قد

 | امادكف ءدسشتاعتزرا ىلضاذا اه لفنلا نءنيتمكرلا ىلعءدعقلا كرت كونا زتثا نع 0

  مستاواص ) له ( مهنا ) موقلاو ا ىا( ًاوكشناذاو )ع
 1 كشثاا ارق , مكح ىف ىا ( هيف ناولن

 (: ىلع هذان اناا ىرخا ةولسل ن رد مهض 3

 ادهنا لانعحال ةنقاتم ثسلاتهو ةدئاز اهنا: تنقيتاذا
 ةداي انزل[ نع ١ 0 ريخا و يالا نولصنالو نورتوم

 ا و 1 7 لفشل نع

 د رت 6



 )5.( ٠
 كة ا ©ت؟©© للسلام 2 777 س ل  سيسانن-نللال

 'تفتلبالو هدنعام لمن ةتموهو فرطىفءدحو مامالاناكاذا اذكو نيقبلا قد رف
 نيش ماهالل نكي, لو .موهلا فلتخا ناو مهلودب لع كش ناو ةعاتللا لوقىلا ||

 وهذ نيش رفلادحا قدص هدنع محبي مناو هدنع قداصوه نم لوشب نخاب |

 لع * هييلت #« ىودارو قالتخالا هيو عقوأم ن نولصا ىا عبتلبا ٌكشولام هل ريع

 ابهذم وهو تا_علستر شعب ةحكر نورمشع اندنع حي وازتلان ا "هلٌد#لا هذهنم

 زوهمسلاو ةنيدملال ها لعب اجاجنحا ةعكر نوئلثو تس كلام دنعو روهجا |
 رعغدهع ىلع زوموشاوناك لاقدب زينب بئاسلا نع ميك دانساب قهيبلا ةاورام |[

 ناك لامن امو ر نبدن زب نعاطوملا ىفو هلثم ىلعو نامع دهع ىلعو هءكر ني سشعب
 ىلع نع ىنغملاىفو ةعكر نب ريشعو ثاثب ناضمرىف نوموعن ري دهعو سانلا

 لاق عاججالاك اذهولاق ةعكرنإ سشعي ناضمرو مهب ىلصينا الحر ما هيانأإ

 اعطقنم نوكيف رع كرد مل هتكلورتولا ئه نامور نبا ثيدح فثلثلاو قهيبلا |
 ,همنال ةسع سل ةئيدلا لها لع نمد. مجحاامو كلامدئعو اندئع د وهو |[
 اعوبسا ٌةكم لها ىاوط ةلياتمىفتاءكر عب را نيت ورتلكنيد ىدارذ نولصي أ

 ,ةنسعورمثملا وهاعف مالكلاو ماه ىلع ع ونمت ريسغ كلذو نيتح ورت لك نيد
 ]|| رادقم جعوارتلاف ءارش ) هنا ( طقتللا ركذو ) ملعا هللاو هادعاعفال ةعاجلاب

 ' ||[ فخاعوطتاا نال ب رغما فأر ش اعأرش را ريغشت ىلا ىدثويالام

 ا عر ريغ اذهناخ ىضاقلاّ برغل اوهو تاب وتكملا فخاب ريتعيف دي وةكملا نم
 , لاق اذكو ةنس ةدحاو ةرم 4 وارخاا ىف متلو مدنا لصحال ردقلا اذهمنال

 () اهل عبت اسهنال ءاشعاا ىف أريام ردق أرقي مهضعب لاقو ديهشلا ردصلا :

 ثاث(مللا هب مهيدحتبانيثلثدمكر لك ىفأ رعب ) مهضعب نعالعن (ىوات هلا )لام

 نس |ماعالا ىداقلا لوةوهواهربغو نان ىضاق ئواتفىف اه ىعم اذه تاره أل
 ةجز هلوارهش هنا هئسأ اهب تءاج اى هل. ضب ضو ص رم عشلا نهرمشع لكن ال ىز ورملا
 ىدنهلا نامعىلا نع هداتساب قهسساا ىورو ناريثلا نه قتعهرخاو ةرْوْغم هطسواو

 نيثلثي سائالأ ربنا ةءارق.مهعرسا ىماف مهأرقتساف ءارغلا نم تلم رغاعدلاق
 لاق يآ نيرشعي مهاطياو ةبآ نب ريشعو ةَسمْ مهطسواو ةعكر لك ىف ةبا

 ةمكر لك ىف أرغب ةفدح ىلا نع نسحلا ةداوروهو ىهضعب لاقوناخ ىذاق
 متالنا وهو ةنسلا لصحت هب و سانلا ىلع نيف هيفنال ميحكلاوهو تانارشع
 0 فالاةسنارقلاتاياو ةياعس هلل نيثلثف حيوارولا كد نالدهدخاو: 5

 1 نيته مهلاى 'هليصفلاو م لصح تابارمشع ةعفكر لكق ًارقاذاف ”ىث

 00 (ىشو)ا :



1 00 5-3 51 
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 للفلم نأ ردا رس وهو هل "زم ىلا داعو عيوارلا ىلص اذا ريغو كيال كلا |:

 ا ىثو 0 0 تا 0 ا

 ةب 20 موقلا لكل كريالو هلو ماما نييدلا لاكشلا لاق مولا
 ناك اذاو ةياسهنلا ىف هب ح رص اي لب وطتال ساسللا ىلع فيتم هناو متللا
 يل متل وس | نم مهنمو نهنلا هربع ىلإ كرين نا هلو مال يدع لج نم ماها

 هل ا لبق هرخا لبق 85 اذا 00 0 نا 07 3 3 1

 نتلالدنىفام قخالفاذه رردلاذا ِظ ا ىف هرك ذءاشام اهيف 0 سو 0
 تانارشءوهام اوبئاكلان نماوهس عقو نيثلثااظفا لاو لهاستل | نه رانا 2

 ةءاَرق ىلع اقوقوم سبل متهللا عوقوفالاو هياعلدب مهنا هب عقب ى>هلوق رهاظ نآف

 لع نانامزلا اذه ىف ىتبني ىذلامث معا هناك هللاو سفعلاب هلوصخل نيثلثلا

 لاق نيئرملا ةليضف زارحا نع لسكن ا ةئسلا باوث مركالثا ناخ ىضاق لاقاك
 ىبانءو لايل رسثع لك ىف نودمت اوناك داهتالا لعهاو داهزلاو ناخ ىضاَق 1

 ناردلا ضعب أرقواواضيالاقو ةنشنيعب را كالذك اهالصدنا هئعرو هشملاو ىهتنا

 نكل هب ساب الف حب وارتلا ىف ةءارتلا نع نوامب موقلا ناكن اف تاوا_صلا رئاسف | 1

 حم وارتلا ىف متالاوه ةنساانا انركذ دوو مننا ناوثال ةواصلا تاون مهاثوكي |

 طلخو ا ةدح ىلعةءارو ضد رفلل ماهالا لعجا لسنا فاكسالا ركي ىلانعو

 ىلع فا وهامىلا لع لاق مي وارثاا ف ض.ءبلاو هضد رغلا ىف ضءبلا ًارقف

 زرموتتشل مأ هلع دب زيا ع وارنااقدهشناا نه عرفاذا ماهالا نع اضيالئسو مولا 0

 لهثيرهنا يع ناو رافغتسالاو ةولصل !نمدي زب موقلا ىلع لمثبال هنا لع نا لاق

 حرش ىف هريغو ماحهلا نب اركذو ىهتنا عفش لك ىف ءانثاايىنان و در زبال موقلا ىلع 1 د

 ىلا وهيل هلا ىلص يلا 1 0 ا :

 اولاقو بدترتلا ىل-ع نوكيل را 7 ةكورنملا ل رهن أ هأ 0 انذللم < ردو

 ناك ناؤخسر دلا اوعدد نكلو ناوذش وللا و ارلاىفاومدعن نا موال ىقِشال 1

 ناكر كاب عدلا ءلفشان مدعدح تو ره نك 1 " ا ا



 سل جب © سس جييبييبيجيبسي يجيب ب  جسسسس227لل ب ببب7ب7بس37س7سلسللب77 تحتل

 ا ١ | ,ممئادتفا قال لفتتلاب ضّرتفلا ءادنقا نوكي ةداون عشنا هب :واصضنال ص رقلا فا 7

 1 1 تاعكر تاعار عب را دل اندسع راجريغ وهو | .هضلا' ل ويلا ىوعلاد
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 أ ' ليلا 0 ةءارق 5 فخاوريغ ناكولاذكو هرم كرنب نا سابالان' 4 مامالا

 | (هليالا كلت وارتىرخاب ىدتقام عب وارتلا ف)لخجر (ماوأو) ن نامخ ىضاق ىواتق ىف:
 ا خامامانالفتتماسهيف ىدتقا متاماما ةب وتكملا ىلصولاك كالذ هلب (هركمال) (.نكمال)اضيا

 أ ر

 ا ىدنملاو ماهالا ناكاذا» 11111 !اهرصر عال ريغ لفنلا ,ةوإصزالا هو:
 1 واى 2 ةئلملا قوذ ا عم معك ل نان ىعادتلا ليدس ىلع ناكو هب 4 نيافتماغم

 ١ 10 0 0 اذإلا خا ةثلثلا قو هركبالتانثا واددخاو هنئئيدتقا:

 1 5 5 0 قالا 0 0 مجوارت ز 30 ف زوال 5 قاكسالا

 / ١ هناذ نب دهم ىف ىلصو .ماقاو نذاولاى انءبج:نيدسملا لهال زو نصئونا .لاقو.
 ١ ءاينباذه,نا رهاظلاو.مييوارتلا ىفاذكف لصي لو.ماقاو:نذا اذا هركيامناو:هركبال

 || . يسب

 ا رسشع ىبصلا غاب ذاو) هعضوم ىف يع دقو اه مدعو قلطللا لفن اديني حيوانا دع ىلع

 ا 1 'ةولصلاب رون هنال ىح نب ريصن هلام (زوح حي وارتلا ىف ) نيغلالا ( مآف نيئتس

 أ ١ هي «وادتقا مدلل هنأالا هحولا اذ جهنم غلابلا مكح ى:ناكفاهي لع برمطلاور

 | جوازلاف نيغاابلا مثوبنا (نوحالدنا ىواتغلا) تنك (ضعبى رك ذو)لغنلا ف
 غلاهلا لقن نال كلذو ميلا وه ىسخرسسلا ةمالا سعت لاقو (راتخحناوهو) اضن
 3 هنمعادست | نم مزليف ى صا قال عورشلاب هيلعامز 0 ريصن هنال ئؤقا

 ْ عب (١١ رع] دهن ر ضامن ( نييكححر قع دعم مل.هنا) لاخلا( وةدحا

 (راتكاوهو) فسوي ىنأو ةقشح ىلا د: ع نإ تهكر نع ىا ) ةدحافو و ةيلسن نعإلا

 .ةدحقلا نالميكت 'اوهوناج ى صاف لاق لمضغل ان 50 ركبؤلا وزوعجوبا هي فول اها

 ىيقش ناكاهكرت اذاه عج وط: اق عصر» ةناثلإ سلو لع
 0 |وهاوالصا هتالصدسفتنا

 فسو.ىناو ةعدن> ىلا لوق ىلع زاجام او نسايقل اوهو رق َر رو ده لوو
 ا | ماس

 ةءرلا ءاهن قح ف ناحس معسالاب و لو الا عقشاا دانسو ىف سايقلاب اندخاَم

 أ

 | وزيت م زادف ةدوعّقااب ا, هعادقو ىتاثلا عفشلاى ىف هعوزم < تيشاذاو

 ًارىلع نسما لوألا مدع و نية يلسل نع توك ” ثيللاوا ديقفلا لاقو

 ) | هركش( رظ:ن.دهشتلا) ةءا رد نم“ عرواذاو) ىقاغن قنالان نيةيلست + نعت زاجأ يسكر

 ا اس داضاسل 2202086

 ا لمي وزروتألا (تاو عدلا دب نسل فاسق ا تاكل ازعنا)' |



 | دعب ماد دلعي 00 ليللا دنالقاب اه ا ) لا 2 ٌرولسنل

 | هباورالهناىلا ةراشا لاعب نا زو< هلوقو مدقناك رات عود ءاوس

 || رهظالاو انلقامىلع ءان نر أ 11 نم: رانتخاوهامناو هل 01 مدهىف
 كا ساو لع ماعألا مسولو ) اهتقورف رانخلا لولا | ىلع ءانب ءانب هنالرد
 1 كا ل ) عيوارتلا نم (لوالا م عفكلا :

 : 00 ) يغال ل 1 8 ذي هب 0 7 :

 روك ذلا م مهفو هدعلاو ”يذاككملا ص 0 هلع 0 :

 عوارتلا تا نانا ةعكللا س أر ىلع لوالا ف لس هنا ريذك ملاذا ديقم

 0 .ئوس معلا كرد هالصاف 2 ةدحاو ةءكر ىلع لسو.ا .4 1

 0 م
 1 0 ىطانلا تاعقاوف رك ذ رتولا ىلا . ماعالا 98 نات

 9 هي
 2غ2ظ22111001010101ا01 1 01 7 ديالا 1 777



 04 1 01 امدعب لل ل

 2 ءاخ 00 هنا ف 0 ق 00 ا 7 :

 و 0 كلا غوار ع مصقأل لك رذع 3
 00 0 لدس دال - نكلو د هدس فال ماا ا

 ناك 7 اَداَق 1 هدنع م مثرادتقا معد 0 0

 رع ا ازارغحا اودع. نا سما مهضعي لاق كئليح نسما و ىف

 دعاقلاب مه ب مه ادق مصيإل هدنعزال رك ذلاب امهصتامنا عاشلا ا
 ءركب و ناخ ئِضأَ لاقو اودع. نا هدنع مهل يدهسم | نال لو 1

 ١ راهظا هيف نال م وس عكربنا مامالا دارا اذاف يواّملا ىف |!
 و لاك أ اوماق مالا | 7 3 كا نيقفانملاب

 ارخلاةدشنم مسا ىلع لصول اكوردتا رو و :

 هنف ف لصيلال لاو دنها 0 فلات خا - 0 ىلع



 0 0 ١١و كا 0 ا 0 امم

 تاناور ساد هع طل ..هللا ف ركذو ةفدنخىادنع ا ةناوه /

 لام هصر اعلاى ىبرع "نإ رش وبالاقو رفز لوق ىفو ةضنر

 هنا ركيىبا نع ىكدنو ضرفلا هيدب ري هب وجوىلا ةيكلاملا نه 2
 هن نحو دوءسدسم نإ ١نع ىراس عا مرش لاطنن '|قك>و ضر ةىا

 رات :>او ضرفلا تودولاب دا رلاو مهريغ نود نا ردل الها ىلعبجاو هن

 ثيواحالا قادسو أر هيفلعو ضرف هنا ىرقملا 1

 تاواصلاب ت وللا اهنا اذهدع ا 0 الق 30 :

 وهفادع رولا 0 دوا مامالا نع

 امهاوذوهو ةدك“ ود هسة ةيناثلا ةباوزاد 2 0 0 :

 طا ىف لاق هلاوقارخاىهو بجاوهنا ةثلا فلا ةياورلاو ءاطارتكلا هي لع
 ١ ( 12ةئسدن الاقو رقز عجدم هم نذعلاو لام حممالاوه نا ىذا لاقو مجيكت حل ,

 ( 0 5 7لام ن هه ريق ىلع له فار ءالا ث تب دحن 2 _ا

 هلوةو بوجواا ةنيرقلان 3 رعلا د ءوهو 0 0
 قه نمالغا رس ندَقَح رواا ى ٠ سلق راو لن ةقَح رثولا مال

 م 3 ثيدحن 5 م 0 ءسي (ِ



 فاو ةض رام ام لا ب م ةقابجاول اا اذك تبا قلو

 الاق هيلعق فتم ةلبلاو َّ اف نر 0 نضر هللانا

 1 طولا و .ةريس مايا مالسلاو ةولصلا هيلع هنافو ليقناكو

 نه ورظتلا رتواو ناكر نامث مهن ىلدف ناضمرىف مهب ماقمالسلاو
 هل[ ”رملااهاو رولا مكلع بتكينا تيشخلاقف هولاسف ع جيلا جرف

 1 اوةواصلا هيلع هنأ ىئنمزتلا ىوس نسلاق اخ ىوغللاى ا بوجولأ

 3 نابحا نهورتوياذ سمح رتويثا ب>ا نؤإسم لك ىلع ب جاو ق>
 ,ث ىلع لاو م الاو ناب>نبا هاور رتويلف ةدحاوي رتويثاب>|نمو |

 ذملانم ةلصخ لك ناكل ابجاو ناكولف بوجولاب مكملادعب ريخدتف
 و مدع ىلع انا دقو ريا بحاوااىق ا ةيحاو

 | هنم مرلنالو توا قاطموهو ىوعغألا بوح | ىلا هقرمصمزلو |

 زوجيهناب ذاعم ثتيدحو هدعبأمو ىبارعالا ثادح ند ناوطاف |

 ولصلا هيلع هتوملبق ناكناو ذاعم رفسدعي بجو هناو و بوخ:و
 زود اهل موعاللاحةءقاو هناةلحارلا ثيدح نعو ضراعتالف ليلي ٠

 انشا يي يي

 هك

7 

 ع 0 0 و صر 0 نارتو وهتلحار ىلع قصي راكدنا |[

 .اطوللا ثدح نعو رذعالوا هبوجو مدع هلاحاماناك كالذ هرتوّزا لدف كلذ

 0 ارتولاب دارملاو هدعب بحجوم هن 4 وحو لبق نوكينأ زود اضا هناي

 را ال رثولا مس مسرع وك مهنا 5 2 للا ولسا |

 ١ ةقاسلا 0 7 املا خا رزواو تاعك يمل َ

 رهاظ رت مولاي دارملاناكف رت ريواا بتكيزا ةيشد كلذزع 0

 ود دحلا انها ىلا ةياورىف هبح رصام هدبأون و رتولاب دمت تلعف

 .رقتسينا لبق كلذنا ةئيرقلا نع باوملاو ليالاةولص مكيلعسسكننا تيش
 ةولصلا م1 لل تيك دك هك دخلا مر



 2 ا لا د
0 1 

 0 ل نطق 0 ا نس نا

 ماجا راج ثلث انا ١ سرا ثلث

 ىوغلا ىلع ل

 50 عم 1 نال مق لاقل نوكل لةماقالاو ن 0 مدعو اذ

 ١ طابعا هن 7 جرف ةءارقأا 00 1 00 لد الف ه1

 ش ءاشعلل 00 ل هلاو ل لع هب لهل ىا 1 0 د

 موزلفو هنود اهداسف رهظمت ايلصاذا اهت داعا موزال هتداعا .دنع مزلتالف
 ةواصيف تدئرتلا تو اص ركاذتوا نح > ضْئارْغلا ن 0 هريغ نين و هسا بنرتلا

 دشن ةيق وهو ةاف ركذتواا ذكو هدنع هر رك ذ كالث دسفت رتولا ه هيلعتا صرت

 دارملا ناب ةئسدنا هنع ىورام اولواو هدنع هتداعامت ةتنافلا كات ءاضق مزليو ا
 هكرات قسسفيف بجاوهنا حجج دامتعالا ثيحنم اهاو هئسلاب هب وجو توب

 ْ نئسلا ىف مم ىذلا ىنءملا ىلع اهحورن ىلو فئهش | ناالا هدحاج رثكيالو لوأت ااريغ 1

 رع لوق وهو (اندنع دحاو مالي ) ت امكر ثاوهو هردق ىف .ىناثلا عضوملا

 رادع ارعو ةمافا: ىاؤا سابع ناو نسناو ىو دوعس*نباو ىلعو ش
 ةضراعلا ىف هركذ مايصلا باتكىف كلام لوقوهو كرابملانباو. .ىروثلا هراتخاو

 دنعو بيسلانإ كيس عسو ةعيسلا ءاهعغلاو ىباو ع ند لوق وه لاطب نبا لاقو

 هللالوسر ناكام تااق ةشئاع ثيدح انلدجا راش>اوهو ةدحا و هلق ل

 نهئسح نع لاستالف اعب را ىلصنمث نهلوطو نوهنسح نع لاسثالف
 ةشئاماب لاف رتوتثا لبق مانتا هللالوسراي تلقف تلاق اثلُث ىلصيمم ن

 ثدند>ح لاقو ىذ.ءرلاو مبسمو ىراضأا هاور ىلك ماسنالو ناماثت ىبيع نأ

 تاصخ 0 0 7 نيتكر 0 تلاق 0 ثلثا نك 0



 او د دعا قعر م تالا نو اك هان لعب
 2و ند ماذلاو هيد ىف نآس .> ناو عل 1 سلا نامكا

 : لوألا ةكراف أر 1 هن < نكرالسلاو ا هنا بنك نب

 0 ملدا لص مالسلاوةولصلا هيلع لوقوكامأو نفر 0
 ىلع هيف ةلالدالف ىلص دقام هلرو ةدحاؤ همك ر ى- 2 ُ

 اَسالف ةلصتم ةدحاو ىلص دارملازا لحن ذا "ةلقئسم ةع رحب
 سطل لاق هلع ةباوصلا ريك انا عم هركذ لوطيامماهريغواهان ركذ
 اككا انلع لاذ رتولا نع ةيلاعلاابا ثلاسلاف دلاخوبا انثدوادوب | انث
 اذهو ليالارت رو اذه نرقلا راه لش رتولا نا 0 هللا ىلض

 لاق برغملا ةواض راهالارتوك تاعكر ثلث رتولا دوعسم نب هللا دق نعو

 5 اولا ىبا ن بد فءضم دانسان نأ واع ىوردقو 7 اه

 دلاو ةواصلا هيلع ةئع دوءسمنبا نع شعالا نع ةعقر ىور ىذلا

 9 6 لدب امئالي 00 وك 0 1 لدبال ن كل كلذ ا: 0 :

 00 0 ا

3 



 ١ كلا ليسو هيلع هللا ىلص اللا 1

 ١ هللاوهلق هثلاثلا قو نورإ ذاك اهيا ةب 4 8 ١ ا ِ

 ْ عيجىف عوكرلا ليك ةثلاثلا ١ ٠ تنقيو' )لاقاموهو هتونق ىن 1
 0 9 هَ لرالا د نيءءصوم ف 0 5 ةأّد /

 ') يعقل لسا دوم 0 لق ل ْئ 00 نع 0 الا ىوزو

 2 ىدهامهالا دوره !١الا قيرلو ىسار تعفراذا ىرتويف نولوقا تاكو :
 .ائةجامنباو ىئاسنلا ىورامانلو ىلاعت هللاءاشنا هركذنسو حلاتي دهن
 !ٍ نب ديعس نع ىمايلا ديد زنع نايفس نع دس زب نب دلك انثى رلانووم نىلع
 لوسر نا بعك نب ىبانع هنا نع ىزيانب نجلا دبع -

 ١ 1 هياع هللا ىبص هللا

 ١ ثتاطيرتوي ناك ىئاسألا ظغاو ةجام نبال ظؤالا عوكرلا لبق تنةيفرتو. ناك ٠

 ةئلاثل ايفو نورفاكلا اهياايزق ةيئاثلا قو ىلعالا كب ر مسا مجبس ىلوالا ف أر 3
 كلما ناسا ع 8 رهاذاف هئئس قداز و ع 1 رلال يق تن ودجا هللاوهلق 1

 ةيعشو وشمالا نوكو ىهتنا هتوص عي نم رخاىف ليطد تا ص ا سودقلا ٠

  ىبالادب زبنع ثيدحلا اذهاوورم زاح نب زب رجواشلا لس ىبانب كلا دعو

 نايغس نال همف جدقبال ع وكرلا لبق تنشب و ىهو ةدانالا ءذهاو رك ذو 1 1
 نسطاوب اانثهل تونا باتك ىف بع ءاططلإ ج رخادقو ةلومضم ةعثلا ةداي ّّز و 3

 مع

 ا ا

 ١

 ايلا نيابدخلاد ند كيدعس نإ 2 دجاانا ىز 1 را دن

 ْ لج ركن 3 لفرولا ا 5
 العلا 8 0 0 1 نا

 هللادبع :نِع 0 0 0 0

 : ليم 9 تاعكر ب اهي رتويناك سو ةياع هللا بص تنلا نار 3 0

 ا اهل د11 ريثكر ةايظل هي لصحرمو : وكلا



 0 لبد طق رهش 58 كلنا نم

 000 أتظوأ 0 :لاق: 0 ْت زنقلانع

 5 عا 0 ير 3 ىلع ةلالد د هيف سلق

 وبا ىورام ى نالاق 0 عا 5 سنا هرآذ

 ل فلك 0 0 الا فصال قلاب
 000 هيلع ن أك سان“ فيعص قد 0 ىدع 9 |

 0 ىذعرلا هئسحو اضيا ةعب 0 جرخاو
 5 0 و 0 كادت ا ىنا مهللا 0 لوقب

 17 انيمتل هلك هيا مايقلا لوط لح هءلدتسااهف
 نسما 0 هنال 0 000 00 دايز



 هنألو هيلع اونا 01 0 اسانرطلا ا مدع ١

 قر رو أملا ء ءاعدلاو تقو ملاذا ساذأ 1 مالك ه هيأت . ناسلا ىلع

 كَ 0 ولو كيدهتسسا و كرفغتسنو و كيسعنالا مهللا اهتسحاو و

 000 8 ا 0 5 كل رك 5 ا 00

 | هللا نام ني 0 ا نع ا ؤدإ
 0 هيلا ىو ليو 0 0 ءلد

6 
 ىلوالاو ا 0 مصوم ر 0 هناالا 0 كيعلا ن كانا :

 ماو هيلع هللا ىبص هللا لو-سر ىنلعلاف هنا ٠ نينا ند مدقتاه

 ا نعى ولو تدقاع ند ىفاعو تكد ده نوف تا مههللا رتولا ف

 هاا ىذمت ”' كباف ت تريضَق امرش قو تيطعا ايف ن :

 ل رماأ همس سدو هع د رالأ ها هاور تما هلو | 2 3 : تكرابت 0 تيلاو نع

 دازو تيداع نم نءنألو تنلاو دعي هيو داز« ىقهبلاو نابح أ

 نسحوا 3 2: دانما 0 جنا ىلع هه ىو“ 0



 فلاش رهللا كلاب را نولئاش و كلوسر نوذك نذلا تاتكلا لها ةرذك نعلا

 نيمرهلا مولا نع دربال ىذلا كاب مهيلع كزناو مهمادقا لرازو مهنلك نيب

 ثيللاون١ لاقو رانلا باذع انقو ةئسح ةرخالاىفو ةتسح ايثدلاىف انثآ ابر
 تئقبال * هبت * اثلءاهرركي وبرابلوفيلئةواثل ءاهررك, ىبرذغا مهللا لوش

 سابع ناو دوءرسد» ناو هةناورع نع ىو ص وهو اندنع روااريغ ةواص َْق

 نسحلا لوقوهو رعفلا ىف تن ١ يفاشااو كلاملاقو دجال ا هن و ءادردل | ىباو
 تنس لزم ملسو هيلع هللا لص هللا لوسرنا سلا ءىورام 0 اناو

 نيعب رالاباتكىف هللا ديعوب | كالا ءاور ىوونل الا ايندلا قراق يح ميصلا ىف

 تونلا ىنعي ىور هنا خوسنملاو حسانلاف ىبزاملا لاقو مى ثيدح لاقو
 ىسومىباو بعك نب ىباو ا ع ةسعإ : ءاقلخللا نع رجلا ىف

 ركذو نيعياتلاو ةباوعاا رك ١ هلا عدو هينا 0 0 2 ب واعمو

 نابلس ىنا ئب داج.نع ةةئت-وبا هجرخاام انو ىهتنا نسال ةعاجل
 سو هياعدللا ىلص هللالو سرنا دوء_سمنب هللادبعنع ةيعلع نع ىيهار نع
  كلذىف تنقاعااو هدعبالو كلذ لبقريمل ادحاو ارهشاالا طو ردقلاق تنعم

 : 1 هياولدتساامو ةيلعرا ات احا ذهو نيك رقما نع 1 ع سان ىلعوع ا رهشاا

 ]| زب زعلا دبع دهن هللادنع انث ققاريطلا ىورام ؛ ضراعم سنا ثبدح نم

 ٠ ١ .كللاع نب سنا دنع 0 لاق ناطاا لق رثنب كاما خ ورقنإ ناينش انك

 ْل | عس هلءؤو سدالوق اتاور ضراءئاذاو ةادقفلا ةواصق تنعن ف قف ره

 تونةاالوط ةولصلا لضفا مالسلاو ةولصلا هيلع هنع متل ىناك اضيا هيلع
 لزاوتلا كوت ىلع لمحي واامايق تاولصلا لوطا مجدلا ةواص نا كالو

 لزاودلا ف تنهب لزب مل مال_تااو ةولصلا هيلع هنا ثيدْلا لها ضعي هراتخااك

 هيلعدتلا ىلص ىبتاانا نوعزي اموقنأ كالاهنب سال انلة لاق ناهلس نب مصاعنع
 ارهش مو هيلع هللاىلص هللالو_سر تنقاما اوب دك لاذ ركقلا ف تنقب لزيمل

 ثونعلا ناتكى بيطخلاا ىورو نيكرمشملا ءاسيحان 0 ءايحا ىلع وعدن ادحاو

 سنان ع ةدانقن ع اةباور ,عىبا ُى ديعس أ تاس هللا دبع نب ده ثيدح نم



 0 ال 00 د ا ا وةياغلا هيل 0 .

 ْ مالسااو ةواصل | هيلع لاّمدقو عضولاباهيفلا ورلا ضعب ره |

 ىنلانا 0 نياذكلا ارم بألا اع تا

 ىلعوا موقل و 1 ةولصو 0 00 0 ل اوس

 تءلص هدانع ء ىحتالا قراطنب لءعس كالامىب ان نعو 2 دكس

 2 ب لف 1 ىبا فلخ ثياصو تندإف مسو هيلع هلل ىلد

 تنهب إف ىلع تفا>ث ءِلصو تنقنإف ناوع فا تي لضر تنشإفر رعافل تيماصو

 نسح كثيدحلاقو ىذ“» 7 او ةحام ناو مي ر ةعدي اهنا باب ل 1
 تيل.صدق كنا تباان ى 00 كالام ىب نع ا 2

 اوم :ةزكلا لد 0 رعو ركبىباو 0 0 17
 طخ 0 اذهبو 0 تدم ى 0 ىا 0 ريفلا ف ن 1

 0 لوق 00 د زحا ع 0 ىذمزلا لاق

 ركيبازع ا ع 0 7 ممل

 اب د5سااهو هع تاي مل تو“ هد ِ

 ىسل هئكلو هيب اعمتنقدتااما لاقق اذهر عنب اكوقدلر 0 ابيسل بطلا

 5 بيسملان نهج ساوتا 0 9 لوب 5 اك هنا 1



 “ت01 ا

 م ا ا رو

 . : ءبأ ةأسبل 1 ةولصلا روما نع 1

 كهل ءتامزالا ضب قه عوذوو نابحالا
8 ,7 

 عم محص لك مالسااو ةواصلا هيلع هلعفب ةبتار ةنس ناكول
 ةءارقلا عطقب ثيح هب هن 1 َِه ١ يقال !اماك هفلخ نم

 500 هبف قات 0 0 ناىلا 00

 1 ةيقل ل هلبق 5 هي مال /أو ةولصلا

 ادهجاوا كزا ولاؤ تونعلأ
 لاويلع 0 , ول ملهلا كلذو ةيق

 هنت اهذدب مدعلا درحملب هذهدع ةزانىف تونقالل اهدنا

 1 7 ا 0 00 --- 0 كذا

 نع تونق ل#وهو ةرعسم هديعرش 6 اهدعب نونا
 ام روهججا هيلعو !نيهذموهو مالسااو ةولصلا هيلع هتافودعإ
 ذاَف ةيلب رتغ نم رعفلا ةولصؤ ان'دنع تنّشالاعاىواعطلا

 0 [سو هيلع 0 0 5 0

 ام .ءاضنا 0 عملا سف قام انتملاو 00

 واصلا ةيلعهنع رمعلا ف نيدراولارازكتلاو ةبظاوما دو رو مدخل حسنت ىلع

 عاججالاف ةعامجلاب هلاداؤ سماخلا عضوللا لعا هنا“ هللاو
 : . ر رهش الا ةعامج ) رتولاىا ) قصالو )ل هلوق نم صلا

 7 ىتل نع لغتي مل هنالو'دجو نم لن هنالزاوألا مدعنود ةهاركلا 1

 : اماو ةهوركم ةعدب نوكيف ةباصكلا نم 8 نعالو م ١

 ةوف لضفالا ىاوغلتخا نكلو هيف ةعاجلا ةهارك قنو
 مذ تناك ةعاجلا ت 3 رزاجا لهن دل ضفا ةعاجا نا



 0 عنال ل -

 | ءاثمدقام تاع ثناو م الق يهتتا

 )أ لهن 2 هيك رّدعلا نيب 59 م مهب راوأ ناش ا م

 تدوأ هكرتف رذعلا ةنابم لفغتلا َّق حا هلد9 نأ امكف ى

 / ةتيعإ هب لغتا 0 9 5 ةسق 0 3 ةعامج 00 كانكف

 1 ل 0 1 رع 30 لدا داق لقا رخآأ رم
 1 .كلذل 0 3 ليلا, ماوس آ 00 00 0 3

 1 قلت امنوا 7 ا ثا ةشوقسماسلا مولا هت 5 و

 تا
 هياثلا "هلئملا قو ) هعضوم ىف . زاركت كالذناكإ 5 رزكوا لو :

 هدطوم لأ خراب 21 هذا حو حسنا ضعي اذك هد

 3 انهدجلالا معمل اهضع قو .هدعاستال 5 ةرادعلا

 ا كالا ا 2 .:



0 1 7 1 7 

 وردم نول“ نأ نيب واو 0 0 0 ",نانيبرخانملا
 ىت'وياهو ركم هنوكو ابجاو هنوك يب رادامو هعضؤ»ىف عقو لوالا ناردمتب
 8 0 0 ا ةنلب وك كليا راداه ىذا 0

 3 رقلالا جال 1 0 غاده 0 ع كوالا ف

 و) معا ا 5 هل هراتخاام ىلعىهاسلا اذكو ةئلاثاهنا

 وبا ديقفلا لاق ) ال ما ( ليسو هيلع ىلص ىبلا ىلع تونقلارخآف ىلصيب
 1 1 قب ط نم اهبذيا ورلا تمدعت' كقو٠ ءاعدلا سنج نماسهنال ) ىلصي

 دعينا ىجشالو مامهلا نإ !لاقىلء نب نسما د توق ثيدحف

 ىلصتناب سأبال ) لآةف سأبال ظغلب ( ىواتغلا ضء؛قركذو )
 لِيادلا ىلا ارظن ىلوالاهنا سأبالب دارملاو ثمللاىلا لوقنع
 دهشتلا دعب ىلصتال تونقلا ىف ىلص اذادهنا هريغو ناخ ىضاَق

 الا نصور لوقوهو ريخالا ىف ىلصُتال اوهس لوالا دهشتلاىف

 3 ما ناجيئماق ملك هيلع لعل لبد هلئاقلر 2

 ريغفنا لاو هلدتاسصسا بعل َ ةراشا 1 هلوق ىفذ ةريخالا

 لعا للاواهأ رقتسا نا مهئارابعف ىفراعتملاوهكالذنأف هانلقاك

 ا ناقد ديت ةاخم 0 «جلهلاتضبا

 0001001 500000 ا كلو قون



 رات+ااذهاف ل تسلا ةولصل نال للا انام 1 0 لعل

 ا ط_,ىللاي اص ىسككو ءافخالا نيقةحلا نه هريغو ةبادسهلابح 3

 راما وحان ىلع 2 مهنال نرد#ملا شوش رهملا نال ماه

 راكذالاو ةيعدالا رثاسو نيمانلاو ءانثلا ىاكءافخالا امهفرات لاو ءامدوركذدنالو
 اعرمخت كسفنىف كل رركذاو ىلاع:لاقو هيدحو اعرمذت مك هر .اوعدا ىل هل

 اذهىنحلاركذلاربخ مالسلاو ةواصلا هيلع لاّقو لوة!انم رهجلا نودو ةيفخو |[!
 ءاشناو هسفن عساو رهج ءاشنا ىبابسالا ركذف درغنلااهاو سماك مامالا قحف |
 رايتخا هيضتنب ىذلاو مامهلا نب نيدلا لاك مجيشلا لأقو تفاخ ءاشناو هريغ عمسا |

 كلذو ىهتنا لما ىنداب درفنماق> ىف هرابّتخا مامالا قحىفءافخلالا راتخا نع |[
 امئاو ملعتلا لال رهجلا راتخا نه اير ةهلءلا مادعتاو ةلدالا نءانلقامل

 مدقتاك ةءارقلاب رهلا نود هب نهج ماهالانا .دئعراتخلا نال ىبا هيلا هريخ

 دفاع ( تنق و ءاشنا )اهيذ نك ءايشا هما نيب ( ريدم وهذ ىدت 0 ام

 لكىا ( هلكت كسءاث ناو نءا ءاش ناو) نيةدحلا رثكا و طيحملا بحاص راتخمو

 ) دلو فسو ىنإ نيب فالت>الا) دجو (ىلع ىو سه ) هئلثااءايشالا نمر

 ا ارهبال ةريخذلا ىو نءؤبلب ًٌل هبالد نيعوأر 0 ٠ فسو ىبادنع ىواحلا ف كن 1

 1 0 مو! رخآعضوم ىو فسويو اوف ةىلع أرق هل 0

 0 هنأ 0 2 ناهس ىو اتىفو ا رو

 نا 00 00 امكلاب كا هن . ةياورقدنت دعو نما '



 مهل ءديعلا تاويكت اك تدهس مام امالا ةعباتم دا نذر دهتحم هنال + هعيش

 نكفسءاخلاىف هيعيدال اهجخ ةزا_:ءلل ا خوساللا ىف ةعياتمالو خ َح وسم هيأ ١

 هريغوىفاكلا ىف انك رولا تونوىف و ةاتملاوه حب ا نالع مك نامعب اذهى مهفالتخا |

 لصالا نالو هريغش وشي الثل (قافتالابهت وص مقريال نما .ةريال نماو)ىدثقملا(تنقناو)

 مدقتام ىلع ءاغخالا ءامدلا ىف

 # عورف #

 تعم لاق لعنب ىقاط ثيدحل اياثرتويال لوالا نمىلصب ماق مث مونلا لبقرتوا
 ثيدح لاقو ىذمريلا ءاور هلل يف نب رتواللودب ميسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 نع ئذدءرتلا ىوررتولا دعب عفش مالسلاو ه صلا هيلعهنا تيادقو بي رغ نسج

 || وهو نيتفيفخة جام نبادازو نيتعكر رتولادعب ىلصيناك مالسلا هيلع هنا ةطسما
 ) لع وده رهشلا!ذهنالاق مالسلاو ةالصلا هيلع هنع نابوثنعىرادلا ىوروسلاجب

 دجاامامالا ىورو هلاتناكالاو ليالا نم ماقناف نيتعكر عكريلغ م دحارتوا اذاف

 ارب ساجوهورتولا د راب ناك ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا نا هماما ىلا نع

 نو رفاكلا امااءلةو تازازاذا اميف

 »+ لفاوتلا -هتاع 2

 ]| اهتفصو ةهارك ريغ نم ةعاتجاب اهتيعرش ىلع عججا امم ىهو ىوسكلا ةولص

 ناذأ الي نيتعكر سانلاب ةمجلا ىبصت ىذلا مامالا ىل هبنا
 1 لك ةماقا الو

 |١ امح«لكىف أرعيف ةءارئتاااههيف ليطيو تاواصلا رئاسك دحاو ع وكرب ةعكر

 نءورهج اههدنوو هنع ىلاعت هللا ىذر ةفت>ى ادنعةءارملا قح 0 ةرعيلا و2

 ماما سضخ مل ناو سمثلا ىلتت ىحةولصلادعب وعدي مث ةفيت> ىبا لوتكدمت
 دنع كلذكو ىدارق نولصي رم مل[ فقوس>ىف اذكو ىدارق سانلا ىلص ةعجلا

 قوسكلا ةواص دغش علا لأَقو كلذو#وا حجروا نط ةدش نم عزق ثودح

 ةولصلا هيلع هئاامهريغو نيصيتتكلا ىف س امع ناو ا ةعكرلك

 انلو تاددس عب راو تاعوك ر عي راب نيتهكر نيعفلا فوسكل ىلص ماليلاو

 ْ 'بئاساا نب ءاطعنع ىواسطلاو لئاعشلا ىف ىذمّرلاو قاسنلاو دوادوبا جرخااه

 | هللا لوسر دهع ىلع سعشلا تة.كنا لاق ص اعلا نب ورع نب هللادبعن ع ديا .!نع

 | 1 1 1 كد كربدكي 01 و اًهْذ لواط قالم



 10 مالغواناانبب لاق ناب دنج نب ةرعس
 ٌ رظانلانيعؤشلثو ا م تناك حال ْ

 ]| رسملا ىلاانب للطلاب اقفال باع
 : ا لاقاثدح هتماق و هلع هللا ىلص هللا كوس ل سما هذه كف ً

 ١ ععسلال طو ةواص ىاثب ماقام لوطاكانب , ماعق ىلصف مدقتسا ةزراب

 ١١ لوطاكانب دهس مئاتوص هلععستال طق ةولص اني مكرام لوط اكان
 1 3 0 يلا ةعكرلا ف 0 ا

 1 ع :ىذمزلالاق 1 ةدطسملا ها هللاالا نامل ْ
 ا يح اهضعب اهريغو ئدسلاق ا ثيداح 1 نع كلذ ريسغ ىلا را 2 1

 ْ ىلع سابقا هتففاوم هيلع حسد 9 هباوادتساام ضراعبف ن :ىح انهو

 ١١ ةءمعحكحر لكى تاعوكر ثلثي اهالص هنأ ةزاسلاو ةولصا هيلع ىو ردق

 ا 0 ىورو مبسم 0 ق ا 0 تاو 1 ْ

 نم ضب عق كا ا زم رثك ١ عوكر ا ناطاام ل ماا سل وو ل

 ا نولوالا ا لف "ا رد 1 مغوت ىلع دقلا

 ا نا كاذكاو ورا ىمالسلا هللا ميا
 ا افطر را ور 1 ل رار 5 3 3 3 ١

 1 ةفياطاقهبذخا اصلا تيد ورع عزب ادبع ثب ند



 | تاؤلضلا راك " نتلكر ضونكلاف يضوبكلا ف اي لا اراهاس ياسا كوم
 .]| ٍتحاض ةللادبغزال ءاظمنابق>ا ةورعاثاق ةورغ هوخا هاطخدق ليقناف لاقو

 | لضفالاوه ةءارقلا لي وطامث ىهتتا معيلامركناو بحاصي سل ةورعو لب لق
 | ءاغدلاو ةولصلاب ثةولا باعتسا نو:سملا نال فيفا هركبالو ثيداحالا ام
 | نيصمعلاىف ام امهلف رهجلاو ءافخالا اماو رخآلا لوظ امدح | ف ةخاذاف
 | ىراذهالو هتئازقب فوسلاا ةواض ىن سو هيلع هللا لص ىناارهج تلاق ةشئاعنع

 | هاورو قوسكلا ةولص ى مالسلاو ةواصلا هيلع رهج ءاع“ا ثيدح نم أ
 | قوسكلاةولّص مالسااهيلع ىلص هظفاو ضو هتسحو ىذمرلاو دواذوبا |[

 | دج-ا ىورو ةرعن ثبدح نم مدقتاه ه:عدللا ىدر هقين> ىلالو ةءارقلاي اهيف ره

 ملسو هيلع هللا ىإص ىبنلا عم تيلص سا-.ءنبانع امهيدنسم ق ىلع وباو ْ

 | يللا ىف مدنوبا ءاورو ةعيهلن با هيفو ةءارتلا نه افرح هئم ععساإف قوسكلا

 ١ هللالوسر ب:+ىلاتءاص لاّوا م هنء هللا ىضر سابع نبانَع ىدقأوا | قن رط نم

 ةقرعملاف ىهنبلا هاورو ةءارق هلع يف سعم !!تغسكموإ ملسو هيلههللا ىلص

 ]| ءالوهو لاق ىناريظلا ءاورام كح نابازب مكحلا قب رطنمم نيب رطلا نع |
 | نبانع ةح*"ا ةياو رلا قفاوت مهتاناورو ددع مهنكل رهب يحال اوناكناو |[
 | ةرقبلا ةرو_سن٠ اوه أرق مال_سلاو ةولصلا هيلع هنا نيكل ساسبع |[
 | قفاوي و هريغي هردعرمل همعسول ذا اردام معسملهنأ ىلع ليلد ديف ىفاشلالاق ا

 |١1 لكلاذاو هتءارق تزحف تلاق ةشئامنع هدانساب قه“ نيدست ةياور اًضبا |
 ]| ةفدحىلا لوش و ةفاحلا راهتلاةواص ىف لصالا ناب مجيجرتلا بجو ضراسعتلا |
 "1| ةعطا ماما ضخ ملاذا ىدارف نواصنامتاو فاسشلاو كلاهلاق هتعدتلا ىضر ||
 ]|| ةعاخللا ةريخذلافو ةسعجبا ىفاك مدقالاو ميدقتلا ىف ىالتخالاب ةتتغلا نع ازرخحت |

 هنع هللا دز ةفتح ىلا نغو ىدارذ زو و لضفا ةعاذللا طيحلاىفو ةئساهنف |
 هانت درو دقو رثك ١ !ًتواش ناواسعب را اولصائاشناو نيتعكر اولصاؤاشنا

 ١ هللا ىلص هللالو سرد هعىلد سعشأا| تغسك لاق ريشب نب ناهتعتلا ثيدح |

 | دوادويا ءاور سوشلا تاك ىح لآس و نيتفكر نيتفكر ىلصي لغعف مسوديلع |

 نانعكرلاىه ةياورلا رهاظو ةياوزلا رهاظربغ اذهنكلو حجص دانسان ىناسنلاو |
 |١ لبقتسوا اماقوا اسااج البةّتسهامو ءاشزا رخوهو سعشأ ىلصت ناىلا ءاعدلامث |

 ب ا اندئع اهيف ةبطخالو ندحا اذهوىناولحلالاق نونعأوإ و اوعدب ههضوب موقلا

 ا نيدابع ”اىفاسا ماس هس دبل ا جاو كلل و

 .( نع )



 عبط © تاجصج انف كال ا يت
 7-1 ا 1 ول

 - 00 مسوس تس دعس و هس دص احا 2

 سائلا بطذف سعثلا تا دقو يرمصنا مالسااو ةواصاا هيلعدنا ةشّئاع نع
 دحا تول ن اف سال هللا تانآنهناتبا رمعلاو ىبعشلا نا لاقم“ هبلع ىئاو هللادمست
 بما, لافمت اوقدصتو اولضواوربكو هللااوعداف الذ متبأر اذاف هناسرملالو
 ةواصلا هياع هنع لق: مل اسنلق اريثك متيكباو البلف مكهضل عاام نولعتول
 مهد ىإ كلذ لدفاتاو ةدووهعملا ةثيهلا ىلع نيتيطخ نطخ هنا مالبسلاو

 ملسو هيلع هللا ىلص هللال وسر 0 ميغاربا تو تقاس سمثلا نا مهاوق نع

 ةلظااو مي راك عقم سالكىف اذكو اهيف يرحلا رمقلا فوس> ىف ةعاججالو
 م.هجىف عاستجالاىف رحل كلذ وو ملتلاو رطملا رارغساو ةلزلزلاو نيتديدشباا
 هبااةحاحلا عم ىطلاعاطقنا ماداذاءاقستسالاةواص © لفاوتلانءو 9 كلذ
 اويحاناانادحو نولصو لب هنعهللاىضر ةقد-ىبادنغ ةعاسجلااهيف نسنالو

 اولصول زوجي مال_بالاعش لاقو رافذ:سالاو ءاعدلاوه اسمتإ هدنع ءاقستسالاو
 فال ةهوركم ريغاهيف ةعاجلا نا دسيقن اًذنهف ةئس سل نكل ةعامج
 ةعجللا ىفاك ةعامج نيتحكر هبئانوا مامالا ىلصينا نسي دم دنعو ىلطملالفتلا

 2 ذو ةياورلارهاطيف فسوي با لوق ركذب موال هيا هرؤفو ةيأ ور ىف ةءارعلاب ره

 ىورو عصالاوهو ده عم ىوابعطلا:رك ذو ةفيت>ىبا عم عضاوملا ضعاف
 اهدعب بط و ريبكتا| مدع روهشملاو ديغلا ىفائدناوز اه ذريكر هنا ده نع ساكن با
 ةبطخ ةياورىف هنعو فسو ىانع روهشم اوهو ديعلا فاك دق دنع نيتبطخ

 اصعوا ف_سوا سوق ىلع “كتب و ري_ملاىلءال ضرالا ىلع عوقب و ةدنحاو

 فاتخاو ةفيت> ىلإ لوق ىلع هيابالو دمم لو ىلع هءادرمامالا ٍباَس و

 ءاقسستسالا ىلا جو رخل ةسئسلا نا ىلع اوقفتاو فشسوب ىلا لوق ىلع هسيف ةءاورلا
 نييمض وع نيللذتم دير باي' ىف ةاشم !بعبلا رع انا تاسياتنم لا ديفا
 ةقدصلا َنوءدش و ملاظملا اودرو ةب وثلا اومدق دقو مهس'ورىسك ان هللنيعشا

 دمح لدتسا مانا ةئلُث لبق نومؤصن مهنا ركذو مهجورخ لبق موبلك ق
 هللاديعنب قه» نع ةعب رالا ناسأاىفاع ةبطملاو ةعاملا ةيننب ىلع همفاو نمو
 هلاسا سابع نباىلإ ةيندملاربعا ناكو ةدتع نب دنلولا ىئاسزا.لاق دنانكحنإ
 لسو هيلع هللا ىلص هللالوسر جرخ لاف سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ءاقستسا نع |
 ءاعدلا فلز ل نكلو هذه مكتيط + بط لف ىلا ملا ىتاىق>اعرسضتماعضاوتمالذتبم |

 ىذمرت | ص“ نسيعلا ىف ىلصي ناك اك نيتهكر ىلبص و.ريبكالاو عرمشتلاو |

 ةرررهىلاو ساسبء نأ نعروكذملا نعي قحما ةباور هرمص:ةةىفىرذستللا لاقو
 انتحل دك م وس ومو مط مجسم جاما جوج
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 2 م ا

) 1:29 

 هلفا ىل هللا لوسرنأ مصاعب دب زن هللادع تب دح نم ةئسلا حرداو ةلسارع

 هند عفرو «ءادر لودو نيتعكر مهب ىبصف قسدتسا :سانلاب حر سو هيلع

 ةشئاعنعو ةءارقلاب اهبف رهج ىراذعلا داز ةأقلا ليقتساو قستساو اعدف

 هلعضوفربنع ماق رطملا طوحشاسو هيلع هللا ىلص هللالوسر ىلا ساذأا ىكش تلاق

 ةيلع هللا ىلص هللا لو سر جرف تلام هيف نوجر امون سائلا دعوو ىصلا ىف
 ملكنا لذ ل+وزع 1 1 ينل ىلع كدعقو سلا بجاحادي نيد 0

 كلم ميحرلا نجحرلا ناسا ةلدجلا لاقمت مكل بيهتسينا دعو 1 ا
 ءارقفلا نو ىنغلا تناالا هلاال هللاتنا مهالادن ريا لعفيهللاالا هلال نيدلا موي

 كزإإف هب ةيددب : عفر م . نيحرلا 0 و هو | 0 05 ثيغلاا انيلع 0

 تقرب 95 هد دياصس اانا نيكو لف نورا الع ل قا مهيدي ا

 نكلاىلا مهبعر مس ىاراثش لويحلا أخ تلاس ىح هرم تانإبف هللا نذاب ت رطمامم

 هلوسرو هللا دبعىناو ريدق * ىنن لك ىلع هللا تا دهشالاقو هذدجاون تادن ىح كد

 لجز ةعجا موي لسا لد 0 كلامز سنانع نيو |ىئاه ة ةفشح ىبالو

 هليقتساف بطخم ما ساس و ةملع هللا بص هللا لوسرو ىختل ارا دو ناك بان نه

 ؟يينيزا عد م بسلا تعطقناو لاؤمالاو ىش اوملا تكله هللا لوبسراب لاق

 علس نيب دانتساهو دعا 1 نعاس سلاب ىرئام هللاو5و س 0 لاق

 ءاهملا تطسوت الف سرتلا لشم ةباصس هتارو نم تءاطق لاقرادالو تدب نم
 كلذ نم لجر لخد مثئاتبس سعشل !انبارام هللاو الذ سلا لاق ترطعا 3 ا

 امام هلبةتساف بطخم متاَق م_سو هيلع هللا لص هللالوسرو ةلقملا عطا ىف بابلا
 انع اهكسءنا هللا عداف لبسلا تءطقناو لاؤمالا تك.له هللالوسران لاف
 مهللا نيلعالو انيلاوخ مهللا لاقمت هندي مسو هيلع هللا ىلص هللالو_سر عقرف

 اندرخو ثعلقاف لاق هرصشلا تبانمو ةيدوالا نوطي و بارظااو: ماكالا ىلع
 عضو هيلع هللا ىلص ىبنلا ىلا ىبارعا ءاجلاو سابع نبا نعو سعشلا ىف ىثم

 لد " مهلر طخالو 7 0 رسال 0 دنع ن 2ك دول نا ل
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000 
1 

 7 همتايف 8 ها "0 ا مال

 ةينسلا نودزاوجلا ناب ىلع لو#وا هف ال- دب
 ||| انيشب كيلا لسوتت انكانا مهللا لوب و سابعا

 هريغو ىراضلا هاور نوقسف لاق انةساف انين معن ن
 و 7 لاو ا دعصو 1 6 و ٍّ

 0 ا ا كوم يل د

 دول لاف انل تيفسساول نيم :هوااريعااب لجركاقف لزم 35 الا اراردع رك 39

 ةيش ىبانإ ركوا هآور نطل انج ل با ىلا [ سلامي راع ركل

 لاق هيانع ىلسالا ناورم ىبازع ةبيسشىبا نبا ىودو
 ع للا 1هنأ 02 نع ححددقو راقفتسالا ىلع دازاك ْ

 ىلا ناسا هعابتا ةدش 35 :اهكحرتامل ةئس ةواصلا تناك

 15 و هور 1 هه سنو " دي ادحلا هسنع ه تكس انو مس

 حرمص دقت اهنوعدب لا ةتدللا ناحع مالسلاو
 ةفئاه ت تيدخو هده 0 نيل هلو لوالا - رح

 ملا جار | ةهفناىلع ملا م كوك ىلا 1 مهلا ةهلوذوهو هبل م

 : اهب 0 جايا ,ةواصلا ف ا ااا لما هب

 لاخلا تالثنا / لؤاقتلا ىلع ةراا 3 :ق مالو ”ةولضلامل 1-6

 ا 0 لوحو لاق - راج ؛ ثيدح ن 0 8

 ِْ لوقنزم كة نيصللا لا د ديلا 0 ماكنا
 هالعا له نا نكما نا 0 لاقام لي وتلا ةفصف ن ْن

 1 .هل_فسا هالعا لعج هلوق ى ا اهذيعأ



 | سأرلا ىلبامع لجرا 0 لجو اعسلا ىلي ام ثيسبلا ليام ل |
 | ةولصلا هيلع هع دروامب ءاهدلا بححسو لئاق امههنم لكلو راج امهم لكؤ

 . اناءاصس اللعاقدغ اسي رع اثي ماثينها يشع ةيغانتسا مهلا كوقي ناك هنا مالسلاو |
 | قلخلاو دابعلاو دالباابنا مهللانيطناقلا نم انلعحالو ثنفلا انتسامهللااهتبط |

 | عرضلا اسلرداو عرزلا ا: تينا ىهالا كيلاالا اوكشذالام كئضلاو ءاواللا نم

 | تنككلنا كرفغتسنانا مهللا ضرالا تاكرب نم انلتيناو ءاعسلا تاكرب نم انمساو
 | نولوقب واعف انابص مهللااوااق اورطماذاف اردم انيلع ءايعسلا لسراف اراغذ

 | انيااؤح مهللااولاق هررمض فيخ حرطملا ماداذاو هتوعرب و هلال ضب انرطم

 | سلانع نيحمعلا ثيدحىف مدقتام رخاىلا ماكحالا ىلع مهللا انيلعالو
 ا عيار فاش ا ءاشزاو ءاعدلا ف هي كب كب 6 0 فسويىبأن ع ٠ ىانيغرلا فو

 ا هللادابعو عر ماه و عضو د ناي سالوا ثيدهلاقو ةجرلا ءاحر دادرب مهن نال

 ْ :وها ذاق قسسا ءايننالا نم اسننا ثيدحلا ىوابص ساذعلا مكيلع بصأ مكر م

 | لجانم مكل بب<*ادسةق اوعجرا لاف ءاعسلا ىلا اهءاوقن ضب ةهار هلع |
 | مالسلاوةواصلا|هيلعهنا جتا ىضودانسسالا عم لاقو كردتسملا فواح اءاورهلغلا

 || .صقني لاق مالسلا هيلع هنا رعنبا نعو مكئافعضيالانوقزرتو نو صنت لهو لاق
 . || متاهبااالولو ناطلسلا روجو.ةئؤملا ةدشو نينسلاب اوذخاالا نانيملاو لابكملا موق

 ١ || غيصا لام هب و دنع رفكلا لها مهعم سضحالو ةحام نبا هاور اورظعمل |

 ' ]| مهيلع لزكافاو ةجرا لا'زعتسال ءامستسالا نال ىرهزلا لوقوهو ديكلاملا نف
 ١ || رطلا وهو دي مداداسا ة«سراوا رثك نيبل انيلع رواق 01 4

 ١ ةيصسملا * لفاونلا نمو »+ * عا هئامصس هللاو .ماوقلا ءاعورص نعد تاي

 1 ' ١ يما * اهنعو * هو ضولا لاو كالو مدعت دقو هوضول | رك اتنكز

 0 مكريوح سلحالف نوعا الخلا لخداذا مالسلاو ةولضل هيلع لاق نويل

 ءادتقالاوا ضرفلا ةديدصتملا هلوخدو رمهأا ريصتةىو هيلع ققتن نيثفكر
 هيفكي و ةواصص ريغب هلخد اذا دصسمللا ةيضي ىئوبامناو دما ةيح نع ىوش

 دعب .نيباوالا ةولص * اهتعو * لوخدلا رركدب ر رك الو ناتعكر موي لكل
 ||| هيلعهللا ىلص ىتلانع هشئاعزعو تسلاو عب رالا ةليضفناب مدقتدقو برقم
 || «اهنمو*ىذمزتلاءاور رةنجلا قاتم هل هللا رة عكر نإ رسشعسب رغلا دعي ىلص نم لاقؤسو

 ا



 ساو كلت كريضتسا ىنا ا 31

 تاك ناو هيف 0 8 008 5 0 كلا 0

 كرما لجاع لاقوا ىرما ةبقاعو ىشاعمو قيد ىف ىلسش حالا

 || لافي ىئضزم م ناك ثيح ريخلا ىلر د دق او هنع ىفرصاو ىع 5

 | ةبقاطو لوقف هباورلا نين عمجنا ينشب و السم الا ةعاجلا هاو ٠

 أ لست ريللا باوبا عيجو داهجلاو يل | ىف ةراضسالاو هلجا
 ىنبشي ب 0 5 را 75 0 ءا

 "عبس لالا رظقنا مث تنارمعسا هيف ررخع .

 | يع دادقملا نب مطقم نع رغسلا امك ر* عمو وجد

 | مهدنعاموعك 2 نيتعكر رنهللضفا هل_هادنعدحا فاخ

 نب ب عك نعرفسا نم +.مودقل|انعكر ' ر ع اهنءو # ىتارينطا
 أ ىصضلا قاراسهنالار فسم مدقبال ممسسو هيلع هللا لص هلل

 «+اهبمو السم هاو رهيف ساجمأ نيتكر هدفا .ىلصق يمعسل

 0 ل 5 000 ا نلت را

 5-5 ل توما: .ةرش
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 ةديعنب دج انن ىذمزرتلا لاقو تد رغ ىالمزلا لاقو ةحامنباو ىذمرتلا ةاور

 اان[ هش محسل ىتلا ةولصلا نع كرابملا نبا هللاديغ تلاس لاق بهو ناانث
 كريغ هلالاالو را ىلاعتو كعس]كرابتو كدم# و مهلا كنا لوشن مربكي
 1 بسلا هللاو هللاال هلاالو هللدجلاو هللانا# ة 7 ةرمشع سم لو مث

 هسأر عفر من راع هارف مكر مشرك ا هللاوهنلالا هلاالو هللد#لاو ساناخت
 اذه ىلع تاعكر عب راىيصن م ارمشع اسهل وقبق هتافادفع مارشعاهلوةش ا

 هنا كراسلا نب هللاديعنع ةداو رو ةعكر لكىف ةكدست نوعسو سجن كلذف
 ماش ىلعالا يب رنا كدوجحسلا فو ميظعلاىب ر ناحيسب ع وك رلا ىف اد لاق

 1 قدم ى حس لع ةولصلا هذهىقاهسنا ل رايملا نال لدقو تاميسنلا مسي

 اهركذ ىلا هفصلا ءذهو ىهدناة وبس دبات ىهامااللاقا مشعارشعوهساا
 جاتت>الا مدعلا بهذ ةةفاولا ىهورحل |سدتةءىف اهركذ لا ىه كرانبملا نبا

 *اهلمو دي هعضوم و مدعت اه ىلعانرئعةهوركم ىهذا ةحارتسالا ةبلح ىلا هذ

 و هيلع هللا لص هللالوسر لاق لاّوىفوا ىبانإا هللادمعنع ةخاحلا ةولص

 ءوضولا نسكلو [ضوتياف مداني نم دحا ىلاو | ىلاعتهللا ىلا ةجاح هلت ناك نه

 لكبلمت مالسااو ةولصلا هيلعىبنا | ىلع لصتيلو هللا ىلع نئيلمث نيتعكر لصيلم“
 نيملاعلا بر هللا ميظعلا شرعلابر هللانا بكس مب ركلا ىياخلا. هللاالا هلال
 ملا لكم ةمال لاو لكم: ع أو ٌكترفغم عا عو ل جر تايجؤوم كالدسا

 اهييضقالا ىذر ا_هيق كلةحاحالو هتدرئالا هالو هترةغالاايثذ ىل عدتال

 فيش ن 2 نامت نعو هفعضو ىذم ءرلاو ةجاع ن اهاور نيالا محراب

 لاق اد تالا داناننت ملسنو هيلعدللا ىلص ى او ارمصنلارب رضالجزنا

 ًآاضوت نأو اق هعداف لاق كالريخ وهذ تريص تديشناو توعد تنس

 دجت كينب كيلا هجوتاو كالئسا ىنامهللا ءاعدلا اذهب وعدن و هءوضو نسحو
 هزو قجاحف ع ىلا كب ا 1 دمنا 0 هيلع 0 0-6

 ا نان ا هيف رابخالاو ليلمابق د ديد ع تمدقتدقو ىعضلا ةواص

 ا م عاوةهارك تاكترا اهنم مزلب لام 2# وصوم ريخ ةولصلاف كالذدعب 5 ىصحت

 ' ةولصو عوارلا ادعام مدقتاه ىلع هوركم عادت |ليبس ىلع ةعاسجلاب لغتلا نا

 ' ةولصو تجر نم ةعج لوا "هليل بئاغرلا ةولصنمالكن ا معفءاةستسالاو قوسكلا

 (2الا) :



 ا ل د وو

 0 1 ا 0 لام 5 0 اه نعو

 | ناكما مدعل ةعابجلاب مامال اذهب دعكر ازكح ترن لاق اذا

 0 1 نكي ملاهما'رتلال فلك نا ىبذيالو ةعاج+ابالا ةب
 / 00 ا لفغلا 0 1 7 7 ةماقل فلكتلا اذ 00

 ١ لا 1 و 0 جرفلاو الاقو روهشملا ما ةركذأ
 1 هياع بذكو 0 ةيلع هللا ىلص هللالو_سر ىلع ةعوطوم 5

 || عرشلا هبدربلو ةلفانىهو ةعاجلاب اهلعف اهتم اهوجو اهتها
 3 دع اههندو 5 عرسشلا 57 ردقأاو صاالخالا ةرونسس ى صاصخك

 مايصي ةعطاموب صيص ن ء ىهنلا درودقو اهريغنود ةمجلا "هلم ص :

 هيلع هللا ىلص ى هلا ناس ن و ةئساهت ؟كفيعت ةماعلانا د اهئمو د مايعب 1

 ]| ما ومان 0 18 30 هلل لص هب هيلع مهبتكل ايس 0

 ْ عّضولاب 3 الا معو 0 0 0 كي ىمظعا 1 2

 ا 1 دعب لاغتشالا نأ « اه: 0 0 هلا ىلص ى لا ىلع ءارت 0

 ا ار اناكولف ناالصلا ناثاحرم نع لغبا 7 | م



 م 1: ١

 | تدع نامعش فصن ةولصالو بجر ىف ٍيئاغرلاةولص طق سدقهمات ب 501 |

 ٍ ىلا نبا فرعإ ساياننم لجر ايلع مدقنا ةئامعي راو نيءب ناو تامث ةتسىف |

 | نابعش نم فصنلاةل ىصقالا دسلاف ىلصف ماقق ةوالتلا نسحناكو |

 ظ ا هاجمت ةرثك عاج مهيالا متخاغ عبارو ثلاث قاضنامث لجر هغلخ مرحاق |

 | توي و ىصقالادعسملاىف ثرشتناو ريثك قلخ ذعم ىلصف ليأقلا ماعلا ىف |

 | نيدلاىح عشلالاقو اذه اتمورىلا ةنس اهناك ترقتسا مث .مهلزانمو سانلا |
 اههركذي ريغتالو ناتعبف تانركشم ن ناتمومدم َن راتعد ا ىووتلا

 | ىورامب امهتيعرش ىلع لدتسيتا دحال سياو ءايحالاو بولقلا توق باتكىف |
 ةولصو صتخي كلذنأف ع وضومءريخ ةواصلا لهنا مالسلاو ةولصلا هيلع هنع
 اع سلو الصا ءالعلانيب اهلركذالذ ردقلا هليل ةولصاماو ىهتا ةهوركملا | 1| تاقوالاف ةولصلان ع ىهتتإ حصدقو هوجولانم هجوب عرمشلا فلاختال |
 | اههتعها ركلاب ىلوا ىهذ ةربتما بتكلا نم باتكف فيعضالو بص ثيدح ْ

 | لفاون ىل مدنا داراول رلا رص قلاق م ةدئاق ء ىداهلا هناحسّهاو

 | دعب لفتلا ءادا كلا ةعالا فرش لاق ىهأك اهلصن ليقو اهليصني مث اهرذت 0

 رذتلانود هئادازع لضفا هن رذتنا

 *6 ةولصلادسفب اهيث لصف ف
 1 أ دوحنم بجوم لالخاو ةولصلا ضئارتب هلالخال وهبلادوحن“ ىلع ةمدق |

 لأ| دحاو تادايعلا ىف نالطيلاو داسغلاو مها هناب ناكف اهتايحاو وهسلا '

 || ضئارثلا ضعب تاوقبتسب ةدابع اهنوكنعةدابعلا جورخ اههنملكب ديراد |
 ا و مشل نم صئأرألا 0 1 توفي اسهاو ريكو :

 ْ مالا مالكلا نع دارملاسبلو هتالص ( دسفتاذماعواايسان ل
 دسفت ةدحاو. ”هملكي ظغلتوإ تح ربك !وا نيه رح نم بكرملا ظغللا ليىوحلا ا

او دمعل| نيد قرفالو هتولص 1
 ْ 0 نايسنلاب ما ىفاشادنعو اندتع نامسنل

 هلوهأ دستال ةولصلا حالصالوا ايان مالكلا دجاو كلامدتعو لاطاذا الا

 ور هيلعاوهركشس ااموزايسنلاوءاطملا جمان ءعضوهلل!ن امال لاوةولصلاهيلع |
 ةةلاعاواذهوهث دما قا 5 رش ىلع يخت لاقوم اخ اونابحن اودجام نبا

 0 نبى تؤدجو هتاف ءاهتقلاةرابع رهتش اك عفر ٍ

 0[ 6 ثيدحلو 3



 هللا ن كالوس ىبص الق 3 ين 0 مث ْش
 0 هند 0 نسا 0 هليف - ا 3 ءدا

 0 هيحاص لولا م اك واس 5 نبا ن د

 0 يتلا ىلع م خكشلا 00 نفاد نعو اع ا هأ

 انءجرالق انياع دريق ةشحلا ضرا ىآتنالبق ةولصلاؤ وهو مسو هيل

 ىخقاذا قح ىلعدرب 0 هيلع ناسف ىلصت هناددوق هتيتا ةنفملا نضرانع 000

 ق .اوملكتتالنا ثددحا ع ناو ءاشاام هما ن ل ثدحي هللانالاق هتالص |

 تنكاذاف ىلاءثهلاركذو نأ رقلا ةءارقل ةولصلا اما لاذ مالسل ا ىلعدرف د .ةولصلا |

 ىثاجصلا دنعنم انمجرالق يسد ظغل قو دوادوب| ءاور كناش كلذ نكيلف اهيف

 مالكل انا ىلع دت ثيداحالا تيفال ةواسملا ىنالاقوا انيلعدرب لذ هيلع ان ١

 اهنوك لاعحالا الياد ندياأ ىذ ةصق حصن الف مسن مث م ةواصلا ىف ا ناك

 . ثيدحلا ىتءانع عضو هللانا مالسلا و ةولصلا هيلع :.هلوقاماو مدا لبق
 2 هنو ىلع هريدخ _ِ بجوف ىرورتض هنال هل مومعالو ى ىذا -ةما بابن :ه

 قءاتلا م 7 نمو 07 3 00 دا ١ عفر ناىلع عام

 0 ناف نر و 0 اهمدعأ" 0 ا لوعش بج
 0 ىلا ليل 1 قءائاواقاطم ةركاذم ممل بيلا الق ةروكذملا هئيهلا 6 :

 ا م 5 0 0 دنع 0 0



 ظ سشنل ىلا ( هسفتاموعس) مالكلا (نوكين أ طوشب روكي نا طرمشب )مالكلاب
 6و1 وآ) 0 0 2 تدخلا اكل ( 1 دل 0 ىا

0 ةقورح 1 10
م لا 

 : 1 1 ءااذلا 

 هلا هب ىدتست ىذلاظةالاك تاناودللا ضعب اهببطاخ تلا ظافلالا
 لفوز 1 0 1 5-0 ظافلا 00 0 3 ْش

وق 2 ءانعب اًضيأ ةصاللا و دسفتال
 1 ل وأ ةل

 نانم هد قيام مدقتدقو ,اقافتا

 | ةوامق للملا ( مان تاو ) 0 ةعود م 0
 1ىفلاقو ىَواتعلا ماع ىف ا ذكه ةنالص (دسفت ١ جان وهو

 : ال نمم ه 8 رودس داك سللنال داسفلا مدع مالسالار م

 ذا هنال ككضوا لاق كالذلو ةههق نكي لناو مالكلاةل ريم

 ه5 ىلع م الكلا مدقت م دقتدقو ىلوا اهب داسفلاو ةهعهتلا

 كحضلاو : ةولصلاالو ءوض هوضولا دسفتال اهنا ال اهنا مرت" ناف ءوضولا
 اارمصَ ها لاقناب (هتوليص ف ) ىلصملا(ناناو) اهنود امهذالىلوا

 وا ةحونفم واولاديدشتو ةرمهلا حف ؛ هوألاقنان ( هواتوا 7

 ىل 06 5 زاهيف ( ىكب دا 3 0 1 واولا



 (| هند مجونم ) هوحيو نيثالا كلذ ( ناكن
 - || للق هاكف ةياكشلا ةلز نال ( [هعطقي ) هلاموا هلها
 ل 1 1 كل

 د 5 ىلعلدي لاق ها ل ناسا ل 7 فى

 مي دش ناك نادنا د نعو اهي 3 ايف ةيئد هيب ل :دلا 53 دلا ت ,ءاف ىلع بفسانا 5: 0

 ) هواهلوفني 0 0 "اف (قرفالو ق 0 0 ع

 ١ تلد( ا فسوت معلا 51 م 0 0

 أ( قورح نم امهد>اواامهالك نيف ر> ىلع لع وهام (فتوفاو ءالوك (ى ) ١
 || ماللاو ةرمملاونيسسلا د اهينوعلأس 8 كلوقاهعمج تلاد ةرشعاادناو 0
 ١ ماوزل نيام داك نآفر ا "ايو هاملاو 1 1 را مهلاو ءانلاو

 م 1 ينو ا الا راج الحار هنال 00 لح 8
 1 امهلو لكلا مك هلو دو+وءركالا نا نيياصا نافر ا ناكاذاام فال ريثسم رغ

 ا ةدابزلا فورج نيب كلذَو قرفالو ىءلامهفو اا دوجوا عبات مدلكلاو

 1 تاملكلا ف لوصالا ىلع دا اًزبامنال كالذب تعسام ا ةدانإ هنآ فو رح نافاهر ريدع

 || عج نوكيىلا تاملكلالب لوصاريغ ةدئاز امئاد نوكتت اهنالالاهنمنوكيام
 1 نالمو موب و هوا لل» مالكلاىف اهل ةياهنال ةداب ا ازلا فور> نم انهار

 سدل تام عبرا دياوزلا قورآلا عيجج هم 0 ان كلامنبا عظن دقو اهينوُعلاس

 0 لوم امن * هسلا مويالث ميل_سنو انه # وهو اهريغن -

 : | عم داسالا ف ئيرذلا» هذه 00 ناكل قرا رابشععا م ادعف د ليهست 5

 ا هللصاالةملكلا لوصاىف عب . الكا امه ق رفا مدع عم 0 ١

 ا ئا فا فوسكلا ةؤلصو ماللاو ةواصلا هيلع هلوفاماو م كف در

 ةواصلا ىف مالكلا هج جانا ناه ز ىلع لوم مه يةاناو دعا :

 ظ ىلصللانا ( (طةتلاا )ركذ ( و ) فيشانلا داسفا مدعو "3

 ا 42 د# دنع ) ةتولص نس هع ان ل



 و 2 ا لق كاما لادق معو هياصاولا برقع
 15 5 ةفدح 0 ىور ا نيالا 2 ةنال م

 0 ورك را لح ءلوعتو داكلا 2 0 ندلا |
 ترلاهللا مسي لاقو عدؤاا ةدشنم ( هسفن كلعال ضي رملا .
 الا نذل الام نال اضن فسوبىبان ع 0 هيالص (دنفتال ) ١

 ,> هبل صحو هيوص عفت راف سطعوا ىشحن ول اي )اوةع نوكي :
 يع هنعع انتمالاةنكم مدعا | اعاجلا كلذ هنيالص (دبسقت) 1(

 2 م هنا(ةريخذلا ف رك ذو ) ناخ ىضاقرلا ةب وسلا( ةياقاللا)
 'ء ا د دسفنال ) مالاىا تا ب فل

 ١ هلا م

 1 9 اههدنع 33 5 000 دسفت ( ندوقب ضو 0

 : ار ردي ا موا

 بال هتْيصِب امالك ناكوا اذكو هناسلب ركذيملام دسفنالا رعشوا امالك
 دصق' عم دسفتال ةواصإا قنا ةمالعا دصقوااذكو هتع :ءب ب اركذو

 : / هل اصودو باوجلا حرخ دج تاذنا نالوع اههو. هلعضوب مل تعم ش

 : ين + مالكلاو و سطاملا 00 اياوج ب امرع هحضوم ىف

 0 5 هلك اك كو الص د دست تحج كا ا



 ا 00

 ا قف 2 ريغ | | هنالال سما هح مالا 1 لو

 ثيدحمل تباثلا سانثلا مالك نه
 :  هوحتو م 0 7

 ةولصلا لاعا نه سبل يع هيدا افا هل كا :ا١ مالكن م هن
 م د نب 0 دل تل ا ةدافالا 0

 8 افلا ةرانع ناشي ليق 0 د هيلااناو للان اي ل لات ديم
 هتالص ( دسفتال هللدجلا لامه ) ىلصملا 0( () فالخلا اذه ىلع

 (| دجاذا اذهنا هقيت>-ىبانعو هيفبباطخالو ءانث هنوك نعهتع نعي ريغتبمل هنال
 : ' ىذلامث رم رهاتلا رع لوالاو تادف كك ار>ناف هشفشب 3 كرما ريغن مَ هسفن ق

 ( لاف رخ خا ) لجر بر (سطءواو ) هسفن : ىف دمك لو .ةو تكسي ناوه سطل خب
 : مهلا تلطئا .( همالهفتسا زاد د رع ىأ ) ا 5 هئوك لاح ) هلا - رجلا 1) ىلصملا

 دماحلا نام دس ( هايا هركذإ و دجلا همبهش نا 38 ارك م 'نطاع د

 اهنا نم 90 00 رك ذا 00 باطما 0 مي و ل

 ا دسفت هاهنا ا هجر ةفمضح ىلإ ن نعودسفنال هريغ س باطما 01 ةبلاقو عا |

دع نع انركذ 1 دسفتال اهنا عصالاو ىهتنا 07
 ئ باوج فال ااو> هقراعت م

 ]| اهتاقدللا كج سطاعال ىلصللا لاقولاماو ةنمث ىقراعتلل هوو اهب راسن ءلاربدلا 0
 - ا د 0 تيد 0 ةباو 0 الام دسفتال

 مما ١ لعب 0-0 ( 0
 ناكواو ةباجإ هنال هتولص ( دقت يما ) سطاعلا( ىلحملا لاق ه
 3 سبل لجر هللاقف ىلصملا | سطعالقر 1لجر سطاخا | ىلا
 0 ةباحا هنآلا سطافعلا ةولص تدق 0 نايلصلا ل 9

 مت 4 نا فام ىوات ف مما ل هتيماننال 1



 ")| ةولصلاج راشوا ةواصلا ف ناكءاوس (هواصلاف ) هم (سلن عىل لصلا
 اضيادتالصو هعمدتتم ىلع هصهف لعشل هماماربغ ىلع لابن ا نتسحالاو:

 | ةراشا مح ناو. هلوك ىفو: سانا مالك نم وهو رعتو مياعت هنال هتولتص ( دتتفت دقتفت )
 | 9 اللا ١ لصحتا 3 ءا 0 ىح مجانا 0000

 | مول 0 كا هازاعبلو نع ليلق ةرلب نا ىرخأ

 ا 0 رقام دعب حقنا )لبق دقف 6( هماغعا لع م ةناو) هريثكو .هلثلق نكت قئذالف

 ْ دسفت هلو ماعال اذا ن آو معاقل ةواص دقت ةواضلا هن زوج امراددم ) مامالا# |

 | (هناختكاو ).ةرورمطريسغ نما كل عتواولعت هنوكل سايقلا وشو لكلا ةولْسصت
 | وو هل وتب ذخانا ماهالا ةولصالو افلا ةولص ( دنسفتالا) نانسشلا ىا
 | نينم'وملاةر وس ةولصلا ىف أرق مالتلاو ةولصلا هيلع هنا ىوترا#ل ناتستسالا
 : ع تحف اله لاقي لاق ىبا مكيف نكيملا لاق غرفال# ةماك كرف"
 | مكلعال تحسن وا مالسلا وةواصلا هلع لاقف تذطتش اهنا تناظ

 تلا قالو يلع 0 اذاىا دمطات 0 ىلعزعؤا

 || هسقيسزك ةعيقحاهلايذ انمزاكذاو امكح هتولض نم ناك هتولص دسغاتت
 ش انهجالصال هنوكل ةعيمحا_هلانفادم ناك ناو'ىشلات هتولص دسفتال ثدنعا

 0 ةءارقذلا ةءارقلا نود متل ىونب هن 3 اوةؤالتاا ةماغا ! ىلع هحعفل ىو: لبق

 ' ةيعدبالف هنع ىهتمريغ ةماما ىلع هحتقو اهنع ىهتم- مامالا“ فلخ ىدتقلا
 ةياىلا لمت ملو-ماعالا ىلع جرا اذا اذه هنع ىهناثيش ىوتنو:هيغ هلا ص ختام

 || دعب) مولا (هيلع متت ىرخا ديآىلا مامالا لتتناناو ) هيلع متؤملا مف ىرخلا
 1| اًدهو ( لكلا ةولصدسفت ):هلوعب ( مامالاذخاناو ماقلا :ةولنص دسفت' لاقتنالا

 ةماعو ةرورسضريغ ةنمأس لعقو تا ةجاكلا ءافتنال ماثلا ضب لوك

 1 00 ىاكلا بكينا دانسُعلا مدع ىلع ظرحملا اغا هديشام نس عفا

 0 5 نرخاةياىلا لاقتنالادعبالا يالا هكرت لعبالا هنا عم ص تجتفالهئال
 1 ش عكري لب هلا مهنجميال نام امالاو مع تاز لص الا ىددتإل ا 1 ةبادهلا ىف

 ,لجاوا هج امامها نب نيد لاكش لاق ىرخا.ةياىلا لقشواهئاوا ءاجاذأ
 ا فالخلاةواصلا هب ز ويتامردق ًارقنا عكريل:.هريسغلاقاكلةنملوغ وكرلاناؤا

 "مد )
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 هبز وحتامتءا رقدعب عوكرلاتاوااو ريتعا ارك و سدت روك
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 مكر وا ىرخا ةياىلا لش لب هسبلا مهئطيالتا بتي مهضعب لاو هولصلا |"
 ههجنءرها_ظلاوهاذهو لاق لا رلاَنع ةواصالانوض 0 ردقلا ًارقاذا

 ا_هناعم ىلع هاله ىباللاق مالسلاو ةولصلا هيلع هنا ىربالا ليلدلا
 متفل از اوجالياد صلال اذه نكل ىهتلا ةحئافلادعب نيمو ةر وس تناك

 هئفليادال : ىرخا ةيآىلا لاةتنالاهعب و ةؤلصلا هن ز وي امرادقف ةءارق دعب

 مهل لب مكر بال نا ىلوالان ا ةولصلاهب زوجتامردق ًارقامدعي هيلع خرا اذا هنا ىلع
 لب فقو 0 هيلع جمر مالو اولقملا + اعهئال نحمل اردقلا اره هلا ىلا ا 1

 تطسن اهنا تبنظىبا هلوذ ليادب دا رة ىلءايضامرعساو ةملكلا كالا نءاهش

 ةملكلا كلت دنع تارططضاو فقول , مال_سلاو ةولصلا ةيلف هك لصخحواذا 1

 مح ةلاواركذتلا ءاجرال_لق فقوتلاو بجاوااردق أرقنا ع وكر افالاو رمسنين ا
 ريغ مذ ناو ) ضرفلان م هب زقو بجاولادك انت ةدشا بحاولا ردق ًارقن لهنا ١

 ناو ) ريش لعوهو عت هنالا هتولص ( د هصعب لحاف ىلصلا ىلع ىلصلا او ) ريثك ل هنال هول ده ةصقل لح ا |

 دي ( ةواضلا ىف هنا ا شانوأ ادماع برشو )١ ةتواصو ىلضملا (لكا

 ةركحذم هته نال ناسنلاب رذعبالو مةااوديلا لع هنالربث 2 لع هنآل هنولص

 علتباؤا ىح هنائسا نيب نكي ىلاذاريثكلاو لبلقلا نيب قرفالو موضلا قال

 ةصمملان ودام قعبف هن انسا نيب ن اكوااها تدسف جر اهلا نم ٌةوسعم
 نمسل ا#( ريثكلا لمعلا ) انهدسقب ( اذكو )هيلع مالكحلا مدقتدقو

 هلاىلصملاىلا ( رظانلا 2 ةييسل ( كشببال لعلكو ( اهحالصال ناي ملواهلاعا

 ناك امو (ريثك لعو_هف ةولصلاف سيلهنا ) ابلاقانظ نظيلب ةولضلا ىف |
 لهاق وهذال ما ةواصل] ىف ةنوكى ددرتيو رظانا / لك هششن ناب كلذ نود |

 0 رواد ع ندا لس لعلك 0 لك مهضعن لاقو )

 اذهو عا لوالاودبلا لاغا نموها صوصخم اذهنا ىنيالو ندب اان هلع ا

 هنا(طقتللاىفركذو) ل_ظفلا ن دحر كيىلا ماهالا مشاار ا_تخاوه لوقلا |

 00 / هيو - ى ١ كد 1 00 ا 1

 روع وص خو يسم يس م تدعم ع حب جسم سلا
 قم د5 هر هد تا طحت !ةجتم ومسهلا 1270777317
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 (:؛:20)
 راتعاب اما نيمدقتملا نيقب رطلا دحاب نوكينا نكمع كلذوال مارمالا سفنىف

 فرعلا قنديلاب ماش اممهنا راّتعاب وا هكشو ةولصلا ف سلةهنارظانلا نظ ةباغ
 ةءاعوالفالاو ريثكذ ةزكساتا ىلصملا ىأر ىلا ضوغن لبقو ةدحاو دي وا
 نآل ةغنح ىبا بهذم ىلا برقا تلاثل انا ىتاولخلا لاقو لوالا ىلع ا |
 الودع اذه نكلو مضاوملان مريثك ق ىلآبملا ىار ىلا ضي وفنلا هيهذم

 ىلع ج رخم اهعيججوا عو رغلا رثكاو ىجبشالامم ماوعلا ىار ىلا هلع ضي وذو
 ماهافنال لوالا نعابراخ سلاهيناثثا رهاظلاو نياوالا نيش رطلادحا

 ريشتعا نم كوق اذكو ةولصلاو سل هنا رظانلا نظ بلغي ةداع نيديلا
 انلف كلن نظلا بلغي راركتلا:ناف هريغ ريغ ىف ةيلاوتم ثالثلا ىلا راركتلا

 ناكوا ءانا نم هذخا نهدد ) ىلصلا ( نهداولو ولو ) حاملا ر وهج هراتخا

 اهضوموا هتيحلوا هيلو( هسار) هسار) هن نهدا ىا ( هن نهداوأ ىارخالا» ى رخالا هدب هذخاق هديب

 ولع ( دست دنسفت ) ةيطوا هسار رعش ءاوش ( ه ةزعش ح رشوأ ) هدسج نهرخآ

 اذه لبق هوجو هساز ىلعد ر ولاءام لهجوالقك اولا دكو ريثك ل ع كلذ نال
 هدبيف هوحنوا نهدلا ناكواو ) هد ىلع بصف ةرو زالوا ةمقم كلا لوانتاذا اذا

 هتولص (دسفتال) ىر>الاديلانهذخاب ناريغ نم دسج نمرخآ اه ن1 (لا دعح ضنك

 لع ةنالاهتالمص (دسفت هتعضر افا بص )ةالصلا ىف (ةءارما تلج- ناو) لا لج هنال

 نيالااهنم) هص ( عب رنا ) رظن ( ىلصت ةارعا ىدن ىبص ص.ءناو ) ريثك
 هنا ىلع ا-هيلا لقتنا هل_ف و ريثك لع وهو عاضرا هنالا_هتالص ( دسَتَت
 تيس تاوطخ ثالث ىف عقد نم ناق را_تخالا ةواصلا دسشاعذ طرت رشال

 ةءضوف ىلعللا لجر لج وا اذكو هن هنولص دسفت ه سقت كلءناريق نم م عقدلا

 دسؤت (23) نيالا 4: ملازني ىلداو ىا (الاو): ةولصلانأكمن ءدسر>+اوأ هياد ىلع

 لل ناو كسوت نأدصم تلاد ضم ولف ولف نم :صموأ ةصم صماذا انهاهتالص

 الس هدب )ادحا ىلسعملا (مئاص ناو) نا فاضذاو) ناح ىضاق ىواتفو هدالخلاو 0

 لوالا وغلا 0 دوا ) 1 هم كلت 6 ري) هنوك

 لاعقالان مدخأو لك لءفو ا ا ا عضوو ل م

 كالذ(٠ ركن نكل ) هتواص (لسشتال) لاوتمر اركن ريغ نم مَ ةدحاودم ) ةروكذملا

 عزئاماو لبلق هنال .هاظذ اهعضوو ةمابعلا عذر ىف اما رذع ريغي ناك نا لعقلا
 اذالهس بلاغلا ف نرديلا اغىلا جاتمامدنال لكشم وهو هور الا



1000 0 ) 7 

 ١ عضوي ب نالوا 0 0 هركمال رثع قدا

 5 ر " ذلبدهر كال تي 2- اهلجالع زيفةساحت هتماعوا هن و * باصاوا هسار ى ع

 || نهلضفاتطقس ذأ ليلق لم#ب ةماسيعلا واةوسنلقلا 3
 / ىلا و حا عا تاج 0 فالحب

 ا اذا ةبادلا 00 لصألا نا : ل

 ا وهو قاطاف هن الط( سس مل هعرس 0

 : اا ْو / دا ب رص 0 ا

 ةقحف ف برضاا ف ناسنالا ب برص 3 بيدا اوك 1

 "ليه سرا 0 (دسفت] ات

 ريغلاهكردبال ثيح 0 رجا
 له راركلاف الاو ا

 َن 1 عل



 ا | اولضرهناىلا) اهنم نيعبصاب (هدي ) ىلضملاهيلا( راسا راشات ملص ) لصيمل ىا(هللات ِ

 ظ | للا لعدن لع هنالدتولص ( دسفتال ) كلذوحنو انلئاولم مهناىلا ثلثي وا (نيتعكر |

 0 م ب يوب ب نع مل 0 14ج م وح جورج وجو يوكو اكس تهت

١ ) 5:4 ( 

 نان(هفورح تناناةئورح زرهظنىا( ( نيبتساام) ىبصللا (بتكناو) ةشئاع نع ىو سمع هوو

 نيبتدسالاه بتكنا اذكو ليلق لغدنال هتولص (دسفؤتال تالك ثلد نم لقا

 بوثوح ىلع هوو دادمريغنم هعبصاوح: وا ءاموا ءاوه ىلع بتكأ 3 هقورح
 ىضاقهةلطا اذكه ثععهنالدركي لب لمعب سل هنالهتولص دسفتالدلص رعحوا

 (دازاو)ةولصلا ىف سناهنا هيلا رظانلا نظىلع باغي رثك اذاهنا عم هريغو ناخ |

 لثم ىلصملا لاقواو طقتلملاىف) لاق( و) ريثك ل ع هنال(هتولص دسفت) رثكا وا اثنث
 0و نقاولا باوح ىا ناوبلا هيدصقاذا ىا ( هتالص دسفت نذؤملا لاقام
 (هبدي رب ةولصل!ىنذا نا ةينافاخلا) ىوان هلا(ق)لاق( وز ىلا فس وب ىبا فالخ |

 '(دسفت )ةولصلا تقولوخدب مالعالاو(ناذالا) هم ذأت دصقي هنوكلامح ىا
 جيبلشرملام دسسفتال فسوب وبالاوو) هنعىلاعت هللا ىذر ةقدتح ىف ادنع هنالص

 دش الذ ركذ نيتلعيللا ىوسنا نيتلئسملاو هلح الغلا ىلع ج (ةولصاا ىلع)
 نادسؤيف حالفلا ىلع اولبقا ةولصل ا ىلعا ولبقا هلوقب باطخ انجناو امهف الح

 ظ | دراغون قدوم اهوعواسسلا واةقر توادغاك ىلع د ادع ب تتكاأأ

 | ةلد+ل باو اك راصف ىلوالا ف باوجادصق هنا هئعىلاهثهللا ضر ةفدش> ىبالو
 مدقتاه ىلع دصقلاب ةريعلانالدسفت هيناثلاىف مالعالاب باطما دصقو اهوحتو

 | مظعتلا ظاغلان هكالذ و<وا ( هلالج لج لاف ىلا عدلا مسا ىلصملا( ععس واو )

 ىا( دارانا السو هيلع هللا ىلص لاقف مو هل هلع هللا ىل < ىنلا مسا معموا)

 هتلطم (دبستتا )مسالا ركاذهباجاىا (هناجا) ةولصااو ءانثلا كلذ دصق

 قائيتسالا ليبس ىلع ةولصو ءانث دصق(لب ؛باوجلا) هب 00 مناو) كلذ هذصقا

 هو هيلع هللا لص ىنلا ىلعةولصلاو ىلا ءتدللا ميظءتسفننال هتالص(دسفتال)
 نكل(ةبطخوا | رعش) مظلو بتر ىا ا دسش الف ةالصلا امال

 [راش لام بلقلا لافاي دستال اهتال هئالص (دسفتال هناسلب ملكح لو) ءركشب
 | ىذلا هبل هتافتلاو عوشملا, مالا ىضتقم هتفلاحن ءاسادق نكلو حراوجلا لعف
 فةوولوةناحن# دعم بدالا ءوسؤةراغاذهو رخآةئىنّىلا هنم ىلا رظذ لحوه
 هنم لص نأ : لم ةامارلا لك ةيأأ هز رطل لحتى ار ام اندلا راك نمريبك ىدب نيد

 رجلا ىلا هتاجانم لاح هيجانم تذتلا وللي هلثم دنع د ا ءىش ىلا تاغتلا

 ( دنشال )

| 

 ظ

 ظ ؤ تتكنانتالكشل؛ نودافوهو روكذلا ( كلذ ىلع) هفورح نيبتستام ةباتكيف |

 ظ



 نم ىردت كل كل 5 د“ هع كر 82 اطايتحإا دب

 مح هدير مشا 6 رطبا كابن نم در 0 و # 8

 نس 0 1 اذاو | ان د َّى ا 2 ص 00 :

 3 َّت . ىحانو ليلا ديعلا مايق ىدي ا

 نا مل مرر 1
 لقتالو رشبتسم ح رق كيلع هتيعل را مئاط كب راقوالا هللدجملا

 ىلاالو كيلا سيلهن اف كزعتو كفعض رعشلم تناو الا نيب

 0 0 رغب 1 و ىهتتا لامعالاو 0 عبجف 0

 : لسا ما نالوةرخالا ىفو كلذ 8 0

 ما هيب 38 00 0 0 1 زاعت لاق



) 

 حرك ١ ةمرك ١ مههللا ( ةواصلا ق( لاقواو ) صحا لاس اهيف ف سبل أ اهناب قرفيدقو

 هيفاعلا نقزرا) مهلا لاق ( واىرما لصا) مهللا لاق وا ىلع متنا ) مهلا لقوا
 مدج ىقةولصلا ( دسفنال تانمؤملاو نيِْنمْؤللَو ىدلاواو ىلرمغا مهللا )لاق( وآ
 00 ؤملاو َنيِنمْولل رفغا مهالا لاقو اىدلاواوىل را مهلا لاو اذكو كلذ
 دشالاروثأموا نارقلاقناكو سانا نم هبلط ليحسلام نال صالاو نان ىضاق
 ناكنا لاق لب اروثأم هنوكالو نآرقاا ىف هنوك طريبشم مل ريغسصلا عماجلا ىفو

 | لعجودشي ادا ليصالامو دسفب آل قالا نم هلاوسس لوح
 11| ماعالا قزر مهاوقلق احلا نم هلاؤس لعالم ىقزرا مهالا هلوق .ةءادهلا ىف
 هللاوه دَعَا ف قزارلا نال داسفلا مدع جر دقو ماسهلا نإ لاق دنجلا

 .لهادتع قلطلا.قزراز ال 'اذهو ىهتنا زاجم ريمالاىلا هّتيسسنو ىلاعتو هنادع#

 لاصياو ازاحت ىط.دام قاطا لععتسإ وا ناويعلل ءادغ ن وكيام وه ةئسلا

 || ايبس نوكيام لاصيا هعسوىامناو قواخلا عسوىف سنل ناورصلل ءادغ نوكيام
 اذ_ه ررشتاذاو ىالخالب دسفتالام ىفزرا لاقنابهبهديقولاذلو لاملاك كلذل

 مرك ١ لاعبذا قلحلا نم هلاو_س ليك نالدنا كال ىلع مناوا نمرك ١ هلوهف
 طيخلا ي-اصناالا دش نا يجذب ناكف نالف ىلع نالف مذاو انالذ نالف

 نارٌقلا ىف .انءء نوك.نا ريتعا هناو د_شالاه لج نم لصالا نه اههرك ذ

 هالتبااماذا ناسسالااماق ناسنالا ىلع انمعنا اذاو لثم نارا ىف ءانهمامت اذهو
 نارقلاىف سلذا نارقااىف هانعمنا عه جوز مهللا هيلع دربالو ةءرك اذ هنر

 بلط مهلوقزا ديف اذهو لمأتف ماعئالاو ماركالا فاك ناسنالا قلطم جيوزت

 ذيع ةياعلوعب ىذلا هقالطا ىلع سبا دش قلها نم هبلط لح لالاو

 دسفتال روث أل !ىقوا نارلا وا ةواصلاىف ءاجام اعداذا هنا ناح ىصاَق هلاقام
 دسفت دابعلا نمدلاثوس ليحتلالو روثأملا الو نارقلاف نكي ل ناو هتالص
 الام يتقزرا هلو الع دسفنال لاع ىنددما مهللا لاقول اذه ىلعو ىهتنا

 ناكناوق اهلنا نه هبلط ليصل مالا قالطاىلا رظنلابف ى ما ملص ةلوقاماو
 ةيفاعاا تلطامأو دقت ملاذكف' ةاالدوااع رصاما اد. دم مهنه هيلط ليعتسي

 مهللا لاكولو ) نارآلا ىف دوجوم وهاعفا» داسألا مدعىف رهاظف ةرفغملاو

 اذهب نارعلا ىف سنل هنال د-سفت لبةف ( نب رخأتملا ىفالتخا هيفف مال رفغا
 نارقاا فال دسفتال ليقو لضفاا نب د# مامالا مجشلا راتخاوهو ظفالا
 ١ || وغو سيال ريغتلا مدع عم نارقلا فات هظْل ناصقنو خالل ةرفغااي ءاعدلا

 ( رات خا )



 ١ ١ 0 ق هانوخاو مدما نس 0

 ا 0 0 ىلا ر 0-0 قللازم 5

 ل باتكىلا ناتكىلا ) لسا ) وظن ل ١ 1 اغلا 20 ةلاصتس
 5 ةنوك لاح دبلا هيلا 0 هيذأه 0 دا 0 عا

 7 رو دمع دع دم هلام (دست شالا طرد 2 ا
 هبادهلا قو ) انكاشم ذخا هو فرو ىبادتع) هنولص د يقلال نب

 لوو 5 ىلعو دسفت د# لوق ىلع ليق قاكالا ىف 000 ياام ع

 رظنفنالف باتك | أرقنال فلح نهناف نيهلا ةلّمسم ١

 فالحاماججادسفت الاهنا مجدا اوال فس و. ىب ادنعو نعد

 داسفلا 3 3 رس ىلع فوقولاو م ةمند 0 1

 ٠ يدق لذ 5 ليقاو نيب 0
 ةواصلا هن ز ودام رادقم هنآل ”يطالا وهو د ٍ



 ع

 : ا مدعا عاججالاب دسفنال هلاظفاح ن ناك نا هأرداذااظفاح نكيولاذا اذ اذ_هؤ ةدنغ

 | هنالهتولض (دسقت) ءووا ( اراطدب ىيرفاردح ) ىلصملا ( ذخاواو ) نلتلا
 1 ظ .ليق لع هنالهتولص (دسفتالا وو راطا !(ةيىرفرسح ةعمتاك واؤ) ريثكل ع ظ

 "|| اناسنا هم ىذلا رصخلاب ىيرولو ةولصلا ريغب هلاغتشال ( ءاسادق ) نكل 0( ْ
 1 ماه ىلع ةماخا نم هيقال هدي وا ظؤسي هب رضاذااه ىلع اسايفد سقت نا ىجبشب

 2011 اذكو ادحاو از ىا ( ادحاؤ هعباتسا فا رطإبي رنا رنا نفاسنج الاف لاقو ) ١

 11| هتولض تدسف مهسب ىرذا ىواتفلا فو ليلف هنال (دسفتال ) نب ريح ضرول
 |١١ ناكحاذاانارتولا ىلع عهنلا عضوو مهنسلاو سوكلاذخا|ذا ا ذهاولاقريشك هنال |

 || كشآلو ىهتنا هتولص دسفتال هب ىع رذ رتولا ىلع مهسسلاو. هدي شوقلا
 1| داسفلا مدعي ديف يك اف :واصلاريغىف هئظد هار نمو نيديلابالا هلع نكمال اذهنا

 ١ || هب ءاضرلا مدعيلع لادلا اوله ظفلي هريغو نا ىضاق هب ىتا اذهلو لكستم
 1 ظ هلال هتولص (دسؤتال )نيتيلاوتم ( نيترمواةرعهدسسج ) ىلع 7 ىلصلا ( كحواو)

 1| قحاو نكر ق نكت 0 رار كلا كلذ(لمقاذا) دسفغتال(اذكو)
 | هنالهئالص (ديفت )ككاو نكر ىفىا(تايلاوتم ارارم) كلذ( لعذولو )

 | دفتالف ةرلك ىف هدب عفري مل اذا اما ةررح لك ىف هدب عفر اذا اذه ريثك
 | نكرر ىف نوكلاب ان ىلاوتلا ديق مث ةصالخلا ىف اذك دحاو كح هنال ْ

 | || اهني رهظب الو ةدحا و دعكر ىف هنوكب ةبادلا برض ىف هدبقو داو
 | اًدهنم ةريثك عضاوعيف ريتعملا هنال نيءضوملاف نكرلا راتعا رهظالاو قرف |

 | |١ لقوا ةددعت تالتم ىأ (:!را نم :هلمعلا لتقاذا سانجالا ىف رك ذو ) عوتلا |[

 ظ (دسفت) نكر ردق نيتلثق لكنيب نكبملناب (اكرادتمالتق لتقنا ) ةددعت» تالق أ[

 (و) هتولص (دفتال) نكر ردق ةلهمىا ( ةضرف تالتتلانيينأكن إو )هتالص |[

 ةفيت> ىادنع ةولصلا ىف اهلتق ركبنا مدقتدةو ( لضفا هنع فكلا ) نكل |
 | هبوب واةحورع ىلصللا حورواو ) ةولصلا دسفتال( اذكو) د#دتغ هركيالو

 | (محضتواو) مدقتام قسن ىلع (دسفت) ةيلاوتم تاره جورولو رم جورولو (ثيتىموآ ةرع |
 | هناهلددام مولغمهنال هركضاو هليلاطلا مالعاىا ( همال ( همالغا هيدر هيدر ) ىلحضلا

 | نافرح هنمععماذا اذكو معتلا فورحىا (ه در كرام و)ةولصلا |[
 |١١ ارطضمنكيملنان ( ادبعتع توصلا نيسحمل محدتوا ) مضااواألاب حاوص |

 [| ىبادتع) هتولص ( دسفت ) توصلا يمنح هلوق دعب هيد.يقتلا ىلا ةجانالوو هلآ

 : | دحو ن1 ل دنع هياوضو ( سانجالا ىف هرك ذاذك نعت تق ةفشح ||

| 



 ا را سابا راسا

 ا دقال 0 الا ا لد 0 دهأ هازلا

 عطقشال ءانبال ىملانا ىربالا ىنعم ةءارقلا نم نوكيف ةءارئ

 ةواصلا نم م راضو ةواصلا ح الصال هنال هقيقح ةواصاانم نأ

 || امافتا دسفبال عبطلا ثوعبم ىا هيلا اعوذدم ناكنان رسب نكت
 ل 0 اواو ( )يقل-ىف قا يلا عاتجالناكنا | ذك ,

 0 الريكا 1 الداق( وا وا )كللذ لجال ( 0 ١ فصلا 27

 مالسلاو ةولصلا هيلع هلوثا ىلوالاوهو مالعالا لحأل عضوا ١ اذكو تو

 لاجرا| مست | مال_ىلأ هياع لاقو ةيلع قفلم « مسلفا هتولص ف ”ى 5 هيانأ
 هيفوة نسل اكرتدودسفنال اولاق اس واو انشر ا ءاس

 ا مجيستلاو رهط اهيواص دقت ا ىقبليف 5 روع ةأر

0 
 ظ
1 

1 

ْ 
 ظ
 انك 4 تاي لاوتملا 2ع 0 ١ .هصتلا دشن ىف و 0 لا 1 3

 ا 0 ور مل رع هيبتا نيب .وةوهشريفب ةواضلا 3
 ا 0 ما كلاحر 0 3-



 | هنال روك ذا دك لعشب 0 وع د هتولض درسا

 داسف لاقيناالا هانءء ىف ىهو اعجا م راص اذلو عاتمبا نعاود نم وها ىتا
 ركفلاو رظناااماو ركملاو رظالا ريغ لعذ ىه ىلإ عاودلانقاغت ةواصلا
 اههنع ز رحلا ن ع مدعل رداع ىلع ! قلن نا دش الق
 ةوقالو لويسال لاقق ناطيشلا هسوسواذا ىصللا ) خراوللاو اس لعف فالح

 مايتم ةرخالا ) رومان ( عاف ) هسؤوسو ىذلا كلذ (نآكنا هللاالا
 ةسوسولان ال(ةريبخذلاى هركذادك دسفتايندلا) رومان م (ىعاىفناكناو)هتالص: |
  عراصف ىاثلاى ىو "د ىيعأ بدانسو ولوالاقىور>ارغا صدسي لو وح هن اكفملا |

 . هريغى عيسي نا ذارااذا ىلصلا) ظفالاى دف انع ظقاتلادتعةريغل اذا ”اواكيعفتراول |

 (دعفت تكف ) مكيلعهلوقلبق ةولصلا فهنا[ ركذتف مالسلا لاقف)ةؤلصلا نع (ايهاسإ|

 ٌتاوجلاَواباطحللا دصق ىلعهب ظفلتامو باطلا دصق ىلعهب ظفأت نال ةتالض

 77777 لاك تم

 ريغتيال رك ذلانأل قسوي ىبا دنع دسفتالن ا ىجبش 9 ضاثلا غالكب ق وعلي راكذالا نع

ٌ 

 .ةولصلاىف ىثملا ةريخذلاىف رك ذو ) اهلبق ىلا ةلّكسسملا ىف اذكو هدنع ا :

 (دفتال ) اهنع قرت ريغ ( هلنتلا لبقتسم ) ىشلاكاخ ىثئاملاىا ( ناكاذا
 | جرخلو جرغلو) ةهلهع ريغنم ضغبل اقحال هضعبىا ( اةحالتم نكيملاذا ) ةؤلصلا

 ]| (دسفال) ءارهكلاىا ( ءاضغلا ىف ناكن اىف ناك او) هيف ىئ-صي ناكاذ ناكاذا ( ردسملا نم

 .هتولصوف ىثماذا قعن ( ىوفصلان / ىفوفصلانع ) ىلصلا ( عير لاه ) قَحال:لا رتغ

 قمم نكرردق فقومث فص ردق ىشمناب كرادةءزيغ اندم هل قلا ةهدخولا

 ا 0 0 ا هتولمص دسفتال ةريثك قوةصرده ىشهنا ىلا اذكه رخآ تفص ردو

 'تناكمازااع قوذصلا ز واد وا هيف ةولصلا تناك اذا ايف نوتملا نم

 | .نيدِص ردق ىثع نار .ام> التم ابشع ىشم ناف ءارصعلا ىق ه الصلا

 | | تدسف ءارضعلاق قوغضلاز ْز واجن 5 رشا نم ج ر> وا ةدحاو ةحعفد

 | تال طسوابلاوت رركش ملام. دسغمريغ ليلقلا لعفلا نا ىلعءاش اذهو هتولص

 ةكيورو |يكج دلو ناكم 0 اهحالصال نكي ملاغ ةولصلل لظيم ناكملا
 || اماما ناكولاما قوفص هءادق ناكاذا اذه رتل ءارصصلا ف قوغبضلا

 | ىذلا ىنصفل نيب و هلام راددم كلذ ناك َنآف هدوعس عّضوم زواج >- دك

 | دوس دوم يتلا ادرفتم نأكنإو تدسسف رثك !ناكناو دسفتال هنلد

 اء رهمصأاكو ىتناا لعن ادنع نيسلاك ةأ رلل تبلاو القالاو تديسف هزواحنا

 راد قاثا 120 ةجرفى ر لجروفاولق خلا ياو رع د



 .(َتلاتلا )فضلا (كائق قي (س
 لج نا لوقلا اذهو هنو ( دبسفت 0 هيو هح ر

 هلبقال ىاهلاغلا ةعزاكن كر مو ان النم ثلاثلا ىلا هيمشمن
 ىثاملا ( (نكيملاذا ملاذا) هلك ليضفتلا ( .اذاه) الف اًمعالتم

 ربغ نءهنار ىلاوا اراسس واأنيع وا هعادق ىش عناب ( ةليقاا رب

 يسن 000 معلا د ها 3

 3 ةبوهف فلو اك هابل قورح هاك

 ١ ناي د سفتالل 11 ناكنا 0 ع 5 5

 : ع دما 0 0 2 506 ولو دسفت



 ناف معلا ال وع نيف 7 رك 0

 000 نما هك 0 6

 55 0 0 3 هناتسا نم هم ف 0 1

 !نع ةلتغلا عفرواو دكاسعاكلعالوهو هقوجىلا داعف معلا لمنع

 و كَ , لمح افيفخ اًثنش لج وا ءادرب ىد رتول اذكو |

 اهتع لرثناو دسفت ةبادلا بكرولو دسغتال هقتاع ىلع انوثوا !

 دقت صيمتلا سيئولو دسفت لفقلاىاقلغلا متشولودسفتالاباببلا
 . سناب اعساو نوكيتاالا دسقت فدا سيلواوال ديلعت علخوا ا

 و كسفن جيرسلا عزنوا اهرساوا ةيادلا ماولو هعاخولاذكو
 ناو تدف:لي وارمسااوا رازالادش ناوال ماعللا علخوا

 ثدحلاف *« ليدت # ريثكلاوأ ليلقلا لمملا ىلع يم
 سنا واصلا ءوضوال بجوع يب نع ىوامعس ثدح هقبس

 : 5 ىلع ىنب 5 هلوضوىف ىرورضريغ ”ىشب لغنشإ نا ريغ نم ًاضوتو || ا

 ةتسحو ىذفرتلا ىوراه مهل ةئلثلت انالخ [-هيفاننام هل ضرع: لنا || 8
7 

 هدا يا رلاقلاف قلطنإ ىلع م نادل

 رشا مول لقلاو ءادجالا نيب قرفالو اهطرمش تيوفتل
 ا دمعلإ ثدحلاك راصف اضيا هناي فا ركالاو

 7 ا ٠» نع مدام دءائدقو ل اندتع 5 ثيدحلا
 ود وروكذللا نابقلا لحضي و ديعلا ىلع ثيدحلا كلذ لمحف

 ْ لا ق>ح ق>يفكلذلبو فالللا ةهبش نع دعبال لنا ش
 02 0 تبت 2222-2-2

5 



 | هنإ كر اهبل اغا د 00 -ىف ل

 مجر ءاشنإو ىثملاةدابز نع ازرحن نكمل نا هيلا :

 ملا ةّبلا هناك٠ىلا دوعي د 6 دحاو ناكدف هحالص

 ءادتقالا ةدك ' عنمام همامانيب وأ دش , ناكاذا تل هريغف

 ئدفتملا مكح لح ماهالا و درفت“ :اك ريك َع رف دق .هماها نان

 ريشصب و ثدحلا ملا هربغ ىفناوتس هنا نيدقلاةلجزم

 مرثالاىور ردقف اعاجا 0 ثدللا 43 ةبساذا هريغ 0 ما

 مب نمتاذا انياصالف فرنسا رع 0 ظل لد ل

 *ىشىئبار تريكو ةواصلا ىف تلخدامل لا ةؤلصلا ىذقالف هي راس فلخ 0
 .هروذ ىلع قرص: نأ اهنم زوما دعم ءاذ دال هلي تدجؤوف ىدي تسلق 1 ١

 ثكف 5 اأن ثدحا اذاالا تدك 0 ردق 0 دخلا دعي د تكساب :

 ع 0 يد ليهو طوسم ريغ نم 1 ْط طوتسا 1

 يش هنا دي ةسأطوءل 4 .دوأ اهف فلا

 35 3 لسا 2 0 0



 ءوضولا ل ردع ءاهز رز 19 7 ىرورض ريغ هع لمت لفشل ا 4 00 ٍِه

 دحو ولو ورضولا ناسراسإ ى أ ومحدالا ىناثلت 15 ًاض وعي نادلو هثمدهبا ىلا هنع
 | ناكم قيّضك رذ_ل ناك نا رخآ عضوءىلا ز واجف ىضوتال اعضوم ضوحلاى
 ردق دعبل ناك نا هنم برقا هاه هلزنىفو ضوحلا دصقواو الفالاو ب لوالا
 ىسنو ضوملا نم ىضوتلا تذاع ناكناو تف ريك !ناو دبسفتال يفض

 كرتيءامرعب هب رشب و اديعب ءاملا ناكولو بي ضوملا ىلا بهذو هند ىف ىذلا ءاملا
 نا © اهنمو 3“ ةريغمدعنا عنءال ليقو راتخملا ىلع ءانبلا عنم عزنلا نال ٌزيبلا

  اهسأرتفيشكول ىج ةرود فشكو ا هوحتو مالكن م ةولصلا قانبأم هل ضرعبال
 ةأرملاوالجرلا فشكولادكو ميمصلا ىف ىيتالو دست لسا اميعارذوا محملا

 لسغتو اهسأر حسم و ةساجتلا لسفت اذكو باشلا تح نه ىمهتسي ءامتسالل
 ىضاتقلانعو هلكك لذ ىف فايت الا مزلالاو نكعانا فك الب اهبعازذ

 لسغو ءاجتمالا نم نكمتزان دجوناو دسفتال ادب هتمدح لنا قسنلا ىلعىلا
 :زكلا حرش ىفو تدم هتروع ىدبا كلذ عمو صملا تح ةساهتا
 بدودحت فرص نا ةئادلاو بهذملا رهاظوه اًةلظف ءادبالاب ذاسقلا لج

 بوشب ذبخأت نا مامالا قالخسالاو فع ردق هنا يهوي هفناب اذخنا رهظلا
 زواج وادهسلانء ير ملام فاذسإ نادزو هبااريشإ وا باردا ىلا لجر

 موقلاةولسص تلطي ج رخؤا زواج تح فاضتسيمل ناف ءارصصلا ىف ىفوغضلا
 "مدع رهظالاو ناتياور هتالص نالطب ىفو ه> ورخ لبق مهوفلذسا لنا
 جرا هلصتغ قوفصلا نوكنيب قرفالو درقئلاك هسؤنقجىدهنإل نالظبلا

 اهزواح ملام دفنال ةلصتم تناكنا دمم لاقو ةلصخنءوا اهزواخ ملو دصتملا
 اهتالطب سابقلا نأ امهلو ءارهعلا اك رحسملا يك ىقوغصلا عضاول نال
 ةرورضلا لح خلع رصتقض هفالخ ىلع عرشلا درو ندكسا قار مالا درع

 'دجااوالا مامالا مم نكيمولو اًقوبسمولو همامالل اخلاص ةغياختا نوك طرغشي و

 [بص ناك نانالاو ةعامالل الابص تاك نا نييعت ريغزم ىنالذسالل نيت
 محصالاو هناندتتم راصت هال غامالا ةولصو هتولص دسغتف نيعتب ليقف ةارهاوا
 ةروكذع ةريشك فالكسالا تاعي رفتو بصف ةتواص د_غتف نيفتنالثا

 . مدعالب ابهعوقو ةردنل اهركذب لي وطآلاىلا ةرورضالو اهريغو ىوانتغلا ف
 | لص واو ققوملا هللاوىلوا ديشاد لاغتشالاو نامرلا 1ذهىف هد لمعلا ناكما

 | .نكدن# لاتالا نال انبلا ى اههتداعا بج دودبوا:عوكرىف ل

0-5-0-7 



 | هي رجال 0 هذ تدك دقيق دحوب لو ط مش 01 عم 00 ْ

 بس ل امهتداغا جم الثيحاه رصسف :رضسام_عذركحست وام فالح

 || رقُر دئعزال ىضالخلا نم خورطلا باي الاودعودق ةراهطلا عم لاسقتنالا نال

 || ةموقلان اىلع ءاخ عوكرلا ةداعا ملت فسو. ىبازعو ةداعالا بع ينفاشلاو
 ملعا هنا مدتباو .دثع قطرف دوجيتلاو عوكرلا نيب

 ظ لصف ©:
 |١ هلال د سهاع ئراقلا هز ثخمي لصي نا بسنالا ناك (وهسلا در

 (| دارذامت اع + ناتكلا قاع :ءارثلا كد لمي دصق هاكر دتاحنا ل
 باوصلال ب هلوجوال ( ةيجاو وهسلا ةدّس ) هلوق ىف ةج رتلا ف ةدحلا
 نلبييق نم هيف هفاتضالا نال هدثتا ظفار وهسلا تدعم وا وهسأا دوعم لاه نا

 ناالا ةيحاوال نادك وهاغا وهسلان بح اولا ركحلاو هيبسىلا مكحلا ةفاضا
 عم ةدحصنلاب دارا هناكو رثكلاو ل ااا ىلع قاطي ددعلا هب رص ملاذا ردصملا
 || ٍبهذلا نم ميما ىلء اند بجاو واهساا دوصسم ةدحولا درب لو دوسلا
 |١ دحم لوب هيلع ىركلا لدةساوعئادبلاو ةرخذلاو طيحلاو طويساا ىف هركذ

 || هسهجوو بوحو ١١ لع ضندقف دوا 35 :وللا ىلع بجو مامالا اهساذا [

 (| راصو بوف بجاو لامكلا فضي ةدابعلا ءاداو َناصقنل ارب 0 0
 | ةدمقلا عفريال هنايالالدتا اّنالع ةماغ دنع ةنسوه ىرودقلا لاقو علا ءامدك

 || مهرتاما ةوالتلا ةدحصن نا باوطاو ةوالتلا ةدح» اك اههفرا اببجاو ناكواو 1

 (| ةدفقلا دعي هلحم نالوهسلا دوغم فالح ةيلصلاك |تهلبق اهل<ن آل ةدهقلا

 | تابجاو نم (بجاولاكرتبالا بحيالهنا)عيلف بجاو هنا ررقتاذاواهمفر فيكذ ||
 | نيعاستلاو ءانثلاو ةعستلاو ذوستلاك تايقشعملاو ناسبلا كرنب بالف ةولصلا
 || دول رصتالاهكرت نال ضرارغلا كرتبالو تاديبسنلاو تالاسثنالا تاريبكتو
 ١ هلحمنع بجاولا رشات وا يح را | اداعيف كرادع. لنا ىفموهلب وهسلا
 | هكرتك ىل ( ىف اذااك وهف بجاولكرتاما ) ماس نع ( نكرديخأتب وأ )

 | (نيتدمقلا ) ىدحا (و دهشتاوا ) رتواا ىف ( تونملا ةءارق ) هنايسن تقوا 0
 1 ركذ ناو مح#ااوسو (تاناورلازهظا ى)اههيف بجحاو هناف ةريخالاوا ىلوالا
 | تت .اذالكو ) .ةريخالا قف .بحتاو ىلوالا ةدعقلاى بيس .هنا تاباورلا ضعيف

 1 5 مامالا:( رهجاذااكو ) ةبجاو اسيهنا مدقتا ( نيدسبعلا تاريبكت
 > 3 2 سس سس بجو جحعوو



 ! طر ىد ل كك عا جاتحامناو م 0 تبجواما ْ
 يعش ركحعذ | نه ىلع ءاد ءا 5 ىهتلا هم ةفلا لييس ىلع ىدّوي درفتملاو

 8 قيل وهسالا دحا د " سبأو هدحو ىلصي ن 00 12 :

 : 006 عافسا رد نا 1 ل طع

 ٍ 1 رك د دقو وهلا هيلع بح  مامالا ره رهجول ازه

 رهتك رهف ماها هنا ن نطظىح ة ةولصلاق هلاح ىساؤا درغتلانا

 لبو 0 هيلع 00 | ةياور نا طيعلا ف 2 وهال

 2 ىو ما ) "ا لعاشتلاو 5-0
 ) مكربنا لبق دس و ارش ن البق عكريناوك نكرعيدقتب )بدهف

 هن دتءمريغ عوكر ا و ا رلانال هلت ىف عقاو ريغ
 ىلع ع وكرلا دعب دولا ةداعاو ةءارقلا دعب عوكرا ةداعا هيلع
 ١ اذا رف 0-5 نيب و 0 4 7 ا ها

 ةروعسو و ةوالسلا روس نك احلا باصي [(يساسللال

 ىلا كلتدسب ) ةيناثلا دكر اهركذتق ادهن ةعكر 3 ةروس

 ىلع فطع ( مايقلا رخو د هلع نع انكر رخادقف اهرصسف ا

 ء نان(ههساتا) ةعكرلا (ىا () مايقلا رخؤونا وحك نكرا

 نكرلا راركش) ٍْ
 تي



 0 ع يارا ) 0 ل 4- وا

 وهسلا دوم( بوح ةولصل هب زوجأم ردق ريما

 أذ ]7 >*1]1]ذ1ذ1 414 1 1 1 1 1 1212 1 1 1 21 1 17
. 

6 

0 

- 

 50 0 ف كان ا كالذ 1 وهلا دو دو

 وهسلا هيلعف هلي وط ةناواراسكق تانا ثلث : ةريبلا : 0

 .ةفيشع ىبا دئعى '( دنع هدنء) وهسأا دود“ هيلع )

 ةتفاحللا عضو ىفر هلا نال كلذو 0
 رهط ا تاولصو ةعو رشم ةتفا_لا نآأل فح

 ا نود ا 4 ا ل هنأ هعو رس 0 لكلا

 تت ل نم يمس



 ةدانق 0 كايف 0 فاما م 0 "ل

 ارعلا ماي نييلوالا ىف رهظلاىف اركب ناك مالسلاو ةولصلا هيلع
 نآرق هجنافلاو انايحا ةيالاانيعسسو باتكلا ماب نيب رخالا ىفو
 . يتدا مث) اهريمت نيبو ١ انااا قرذالف هلرثا ال ةفغيبص ءانث

 تدق 0 "درجت اوجاذجو: ةهسقن مدع ةناخشا 1 هريغ

020 

 ا ا بقا مخل بيلا 3 5 امال

 1 5 : قزفالو ف - نيمار هر ورعد

 ها! ىلا نوكيات1و) برقا ماعلا ىلا ناكاذا ام الن ةيناثااوىلوالا

 ل ,دب لاق عفانملا فو طيحلايحاص ة هركذا ذك( هيتبكر عقرب ,ملاذا'

 بصتن مل 0 برقا مايا ىلا نو 5 لقسالا فصناا ٍبصتا اذا

 م موت ير درا لول
 معلب 0 هد عمو عَ سيادن الز 2



 ا ا ا مجرفهلاوك

 أ 00 0 0

 سق مق اللا

 ١ رك ذ ناني 5 1 0 0 1 0 21 ةو
 : ؤهسأ| نيت دك رك وساج الفامتاق: ىو. :ساناو ىلع اءاف ف

 كانو ا
 در مما زا

 : لاقو 7

 وق

0 

 ف فيو قل 3 ل أ ان ةاكاذه نا قالو ةئالص 7

 1 ةبامتجلا لماكتل هتالص ا ىوتسا|م دعي داغواو ةياو

 ار رولا ركذ ضروب س الاه لجال هيذ ع ورمشأ ةلادعب 2-2 4

 ا ةوألتا دوت ماسي فا 3 فالح محد الاوهو ىعلي لا لاق 5 ر ودتلارتسخ

 2 ساو 3 ريكتشللا راك 0 0 هن و نا 0

 ْ قردألا كاستل مم ا 0 كاف را 1 لالا ةفع
 ع امضيا مثالا مو زل قدةعلملا لان دق ن كل ,ضفرا 50 هك ته ن

 أ لوقلا كالا اذهب محي هبا ةعاراتلا هتج و رهط ف كاملا اها ل
 0 ضرغلا ىف ىلؤ الا ةدعقا كرت + ةيققلا فو * ىهتنا ممن لب

 || ىهتلا لاسملا ىف موشن دؤعلا هل نكيلدلا ركخذؤ انهي
 ا دعي ىلوالا ةدعفلاىلا, ,ىئع يسافر اهني فو دشن ريغ

 همم نؤدوعل مهلا" مهوب ر 92 دو ةئلامخال

 اسضرا # ةدئالاىو 5 معا هللاو داوعلان دانشلا مدعذش 5

 دوعإ نا هيلع ماقاف دبعإ رك ذف ىلو الا ةدغقلا ىف ا

 ٍ ةدهقلاىف ماقال كرها نأ 71 ةعات 1 مو دال درغتملاو م , حامل

 0م سجس تاس يل 20
 ْ اعتاد شتا هناق 0 قوت 00 3ث



 اوت 615 نا

 57 د 5 0 2 0 هماما ادهشتا

 1 يلا 0 واسعا 7 1 دعما
 1 الا نالف ةروسا مضو ةحنا_فلارازكتاما ىباوبسالا هركذام |

 ءاثث هنالف دهشتلااهاو هريخاتالو بجاو كرت هنع .مزلي لوافلطم 1

 .هشتوا دنع سانجالا ف قطاسنلا رآا وأ ءانثلا ل

 هوو 0 مرا اهدعب و - ةحماس ْهلا ةءارق لبق ا

 لع ( ىلوالا لوالا ( هد 5 ((ق .(قدمتلاو دارا 1 ةمزأب 0

 هانت اد هلا ىلعو دع ىلع لص 0 لاما ١ 00 ظ ا

 2 دب وبا لاقو 0 رخالا ىف 0 0 ىلع
 ١ ةءارقلا ىف هيلع مالكلا مدقتدقو اهم و>و مدع ىلء.ءاثب وهو

 *هنال(هيلعوهسالةريخالا)ةدعتاا(ىفدهشتتلا ) ةءارق ( دعب ) |

 ه عشنا ذهو هو ( عوكرلا دعيت و:ةاارك ذتناو) امهيلعلةث!نارقلاو |
 1 ( دعم (دِسا) دعست نا لق عوكر نم م عفر امد_هبوا دوعكاق

 اظذ ”اموم -افابإ هل تاوغل 00 0 ىلع ىنعتي ىا



 ا تونقلا ن نبد 0 ضفترال 0 دعوا 20 ا 0 1

 ١ عوكرلادمعي و اه دو دوعي هنأق عوكرلا ىف اهركذتاذا ةروسسلاواةكاغلا نيب 1

 ْ ماقوالي ةنالخ كيش دعت د ملول يح عوكرلا ضقفترب ا ا اردو داعواو ةدحاو ةياوز ا

 ١ هنال دقت مهضعب لاق عوكرلا دس مو أر ارق رهن مل ولوج هلادبمأ ةءارقأا لحال

 || .ضفزلانالدسفتالاهنا لوشن ضعبااتاكن مدا رضفتراةءارقللاهاقبصتتاامل |
 || اما قرألا ناي و بجاو لكلان ا عم نكمل هناكراص ارش ملاذا ةءارقلا لجال
 || امهفالخن هب نولوشبال العلا ركاذا امهب وجو نود تونقاا ب وجو نابفالوا
 ]| بحي اذلفاننمتا قافتاب هيجاو ةروسلاو ءالعلا زمتحا دنع ضرذ ةحاقلاناف
 اديعا اذا اههنابف ايناناماو توذهلا نود هب . عوكل ضفترب و امهلجال :دوعا |

 || .تمسقن ناو ةءارقلانا كلذ ناب ابخاو عتب ديعا اذا تؤئقلاو نيضرف نان
 || عوكرالاطااذا اذكو اضرف عب لاطا امه* هناالا ةنسو بحاوو ضرذىلا

 : توجوارسست اعا د راف ىلاءنهلوف نال الاو ركحالا لوةوهام ىلع دووكسلاو |

 || ًارقامهف درف لك ىلع رسيئام قد-صا قلطم اهقوفاخقي”آلا نإ ىمالادحا
 .بجاو اذك رادعم ضرغاا لهنا ةروك ذملا ماسقالا عمو ضرغفأ١ نوكي

 : لوا عش هناال ةئس اذك دحىلا كلذ قوف هلعحو هور ]م كلذ نود هلءحو 1

 ازكه د> ىلا كالد دعبامو احا و اذنك دح ىلا اهدعبامو اضرف اهأرد 3 ا

 ضرغلا ىلقنا اهيلااهضنع ىلوالا ةيالا دعب ام بجاول اانن ريتعا نااثال كلذو '
 بجاو ةحئافلا اولاقدقو ةحافلا ضءيبجولاناك ادرفنم هانريتعا ناو ابجاو
 || تونفلا نيب قرغلا نكل لماتيلفّدتساا دحىلا بجاواا دعب اعف مالكلا اذك
 | عوكرلاىف وهو اهكرتهناركذنوا هلا او ركذ ثي>لكش» ندمعاا تاريبكت نيب

 ىفاذكو ىلاعت هللاءاش نا ىتانام ىلع ىناكلا ىف هبلا راشااه ىلع مايقلا ىل د
 زوجي هنا صرهتاف هركذ ىذلا هدحرش ق كي روكا عماجلا

 فا كرلا ضفر زاجاذه ىلعف هلكت تغب مل بجاو لججال منيل نكر
3 

5 

 ا ا
30 5 2 



ت لألم عف 31 قامت ثآل تي |
 0 ا / ديلا ل١ تاوكت ار

 20000 ندا 7 كنكاضيإ تونقلا 06-000 رلانال َ

 ا هنا قاكلاق طا وخلا قت 0 راسبخالا , ممضو لاق |

 .نالرفز فال نوم ريغوهو نونظم هنال هيلع ”ىشالذ مضي لول قحايدت
 ما انالإ ناملا ذاالف اطتسم عرشؤلاءا امزرام عرش نا معن انلق ملم غوزسشلا

 ٌْ | يانا دردع لدم ٍض رفا 0 جبت 0 |

 000 اسال 5 َ ةزاتع علا ا ا اا مقرلابالا خم

 5 لك مانا دهحنو ىارلن ضنا ىلع دازَدَمَف مقرلا طرتش نذ غضولا ذرخخك

 ْ راوزاجؤيف ةفاعا 0 ةماعأ | لذ ع ل 2 ةديحلا 0 غاب



 : ارتيبامالا دوججس دعب دعما لجن

 ا ا ثدح هقيسول اوف هدا رهظتو ىوتقلل زان

 [| ةدبحتلا قا دوسي ا هل ناك ءوضوا/ هسار مقرف عف
 : : ىازلا مسك ءزاهل ثم تكقاثإ هلك ملا هذهو هيكلج ا هنا

 .ضرعاإل هنال كلذو ىنابيا ناس يسإ ندع مجاعالا اهو لك ى ىهو 5
 اهل ماو ا !تيضاولم 7 اكمل ىلع ف

 فاو قاد 1 نيتدصسلانينةدعقلاوذ 7 ا نلكبلا 00 :

 || عوكرا ىلع ففشسويىبا نءضنلاو يجاووا ةنسا كلذ لب ضرب سبل دش دن
 ١ عفر مابا ءانجحالا سفن مش , دج دنعو اًعاَم نمط و هدسار عقرب تح مجيال هن 2

  افاوقرفلاىلا امهيم لك جان نا اذه ىمتت هم ىلع هنا كلشالو ىهتذا هنه هسار
 1 دوصيسل | ير ناز اول سك لا ,مرلتسيالف همدعو ةنينامطلاو مفرلا ا

 || لوهوه( وهسالدج# و ) هلوق هنم رجال العتساضرف عفرلا نوكي و عيضولاب
 0 هيا ميمتتلا مامهلا نبا. لاقاذكو دلال هنا حدالاوةياهتلا ىو ججابشملا ضعب |

 | ةضي رفلاةةصلداسفلا لاقيدقو دوكلاب ريتال الداسفااب ناصينلا نال ديال
 0 دوجسلاب اوهس بجاولا كرتلاهلصاى مقاول ناصقتنلا ريف ةواصلا لصال

 ا لم ودم لامايضب ادوعبوسين الب ة(ماقن ةعبارلا )ةمكرلا (رخاستناو)
 ١ ةولصلا ىف عورشم ريغ هنالاعاق مالو نحاو هنال مالسلاب اب ضرغلا نع جريل 3

 | هنالوهسال دعست و ةدعتلا ىلادوعلاب ههحو لع ةساقالا هتكماو ةقلطللا
 كا ١ ةواخلاب ىدلي ( ادناز لعد ثدي مال_سلا وهو ايجاور حا '

 ]| ةسمادلل رس نافاريخات دسبالق اهب قتلي هنال دهشتلا دعب ءاعبلا لاظاولاه

 | كلت ىلا مضي و بجاووجو مالسلاالا هنم قب مةاوكنا مال (امات ضر نأك)
 م ِض رهلاذع رد يحب لغتلا صك ىلعبانب هل هذان (ناتعكرا 0 نوك 2: 50000

 6 منليق ءابثعااو رهظاا ةنس نع ناتعكرلا نائاه بونت
 ةعرجب 0 هاصاادع تامعراع ةيظاولا 1 وس 0



 ١ اضبا والا وسلا ررقاؤ 00 بعد غلا ةها ل ةيئثلا

 | تاعكرتسب العدم ريضنملال رصعلاىق اهذالح ريفلاع ولطدعب لفل ةهادكل

 أ ىهتانال راةاوهو اعاطم مضي ليقو هيف ةهاركآلو رصعلا ضرف ءادا لبق

 قصالف ليللارخا عوطتولاذلو دصق ريغ نع مقاولا ال ىدصملا لمتتلان عوهاما

 رجلا دعب لقت مل هنال رستلا تعكر ىلصنمت اهي نا ىلوالا ناك ربقلا علظ ةعكر
 دحسلالن أ سايعلاو ) اناتسحسإ وهدا دحمتو ) ادصق هسعكر نع رثك اي

 ناحتنالا هجو ىرخاىف دجحسنال ةولص ىف اهس نمو اهيفاهس لاربع ةولص ىفهنال
 | لقتلا اذهو مالسلا وهوبحاولا هكرتب د دتع هضرفىف لخد ناصقتلازا

 ةدحاو ةولض اهنلك وهسا| قح ىف لعق ىلوالا دع ركلا ىلع ءانب

 عش لك ناك ناو رخالا ف دحسي لوالا عفتشلاىف اهسو اعوطت اتس ىلصنك
 ثسوبىبادتعو دع رصلا داحاةطساوب ىمكلا دا الا ىلعءا> ةدحىلعةولص
 71 عرشتزا بجاولاذا بجاولا هجولا ىلعال هيف لوخدلاب لقنلاو تا_صقتلا
 1 (ةلطةدج لا تجوب مامالاوهسو) ضرغلل تناك ءذهو لفنلاةع رحب لفتلا ف
 اًعلاَع مي الث توما دهسلال مامالا كرتناف هلاعبت ( مولا ىلعو ) ةلاصا
  (مامالا ىلعز دوسلا( بحويال ميااوهسو ) هلاعباتمالا ءادالا م'رتلي لو ةمامال
 هءامالاغااخسناكءدحو دحسناهنال “وللا ىلغالو ىآ (هيلعالو) عبانال عوبتم هنال
 وهسلاب وهسلاب ( نع مالسلا نع ع ىه ناو ( اع لصالا تلعتا هماعا د2” نأو

 هنا نظ ىلع ) رتكاوان زكرردق انك اس هريخالا ) ةدعتلالاطا هنا مالسلا نع

 هريخأتل (وهسسال دل مسف) ململو جرح ملهنازعم ( ةولصلا نم يرخ

 ١ عطق)همالسب( دي ر) دب رب) هنو ؟كلاح( وهلا هيلع ) بحو (نمرلسنا و) بحاولا

 مّرعلب وهسالدحل زا ىا ا (وهسلا ةدحم) مالسلا لاح( رب ريل )هنا ( ندي ةولصلا

 عام دعنا )وه سال دعسينا مسام دعب ( هلادبمث) هلدصسي النا
 | مجصف ريغ وهو ملعض وحال عضوف اةلبقلا رب دتسيرلاموىا ( ةلبقلا رب دتسإالو
 ١ ضرعنلاه دوصسلا روحو عمال دحسلالنا مالسسلا دتعهتنننا لصاحلاو
 لا ( قّكشزمو )ريتسالف عورشلل ريل 2 ايل ةواصلاى اح امام مالسلا دعي

 رادقم ( .ركفت لاطو) كلذ ىف ركفتف ( الما حاتتفالل ريك )له ( هناءايقلا )
 ةروكذلأ ةروصلاق ( نائوا رك) دق ناك 5 كلذدعي ( لعو ) نكر ءادا
 0 0 ا 6 دكه 5 دل 7 ٠ هناظىلع بلغوا

 كا

 ع ربك دق ل



 ل 1 فلس 1
 اوهخل 0 هك ا ماو أرق 0

 دوم 00 ا َنَع (واةءار 7 0 ) 0 : ١

 بجتال ركفتي و عسل وا ركفتي اع ناك نان هعنعال ناك ناو (وهسلا ) 1
 مكان دهر علك محاسل نع ركفتلا هلفشول لوقا طيزه ىلمف ؤهسلا دوم ْ

 بجاوالو نكرءادا نع دعمك 1هنال همزاب ال لوالا لودلا ىلعو دولا هما

 قوهو كلذف ركفتف .ةولصلا هذه لبق اهالص ةولصق كنا راتنعلا هيو

 هلخشناو باتكلا قلاقامىناولملا لاقو هركفت هلغشن نا و هيلعوهسالة واصلا. هذه
 وهلا دودم بجوي كلذْناف تجاووا نكدوعز كفتاا هلذشا ةنافي دل كدت

 ناكرالاب ءاداب ةلوغشم ه>راوج نوكت نادعب هباق لغش هبدارا نكلو عاجج'
 ين كانو هنعامإ مم) استهإ ١ ايهاس ) قرويسملا مس نأو 2 د راتاتلا ىف: ٌ

 دتقم هنال ( هيلعوهسال.) ةناذ ندا لأب كح لوألا هتيلستإ ىلع ىإ ١ ا :
 ( بحي ) هماما مالسدعي ىا ( هدعب [سزاو) وهسلا بجويال ىدتتملا وهسودعب ا
 ىلوالاق ملسنا طيحملاىفو ادرفنم هتروريص دعب هنم هعوقوا وهسلا دوكت# ةيلع | |
 ىلعف ى ا 9 هنال هنأل همراب هدعبو هب دوم هنال هياعوهسالف همالسلانر م

 ١ نا (طةتلملاىف )ركذ (و) رعا هللاو عوةولاردان وهو اهتقيقح ةيعلابدارب اذ

 | ةيلعقاوهس ةماماعم قب رشا امانا )قي رمعتلاريبكت (زبكو هماما عمم تاذا) قوس

 0 د م ل 5 ١

 ا هاد 5أ ١ لبق هنموهسأا 0 ناك نو أ ني دو

 ىلع ةمزال ةعياتلاف ةولصلا ف 1 مادامو ةولصلا ةم مرح عشبإو

 0 9 ويا 5 فلت>ءا امهيلع و ناتاور د همقو  هيعوهملا



0) 559 

 ا | ةذاقزبدسغتال ايا قظاو دانس# ةفاكرلا ةدان: نك نيتدحيم ةدانز نا م ءاثن |

 ' | نيتددولم داز هنأ عمت سقتال وهال ماخالا عم دعموأ ى وحاللا نال نيتدعم 1

 ١ | لب ةتولص رخاقوهسلا كالذل دعنا هناعل يابه * ى. صال هال ع نيتريتعمربغا |

 0 (لببق)قوبسلا ( ماقثاو را دار دنالا دي هه يي ل بجولاا |
 ا وهلسسإ] مامالا دعم )ادب( دجحتسيل ) نكل( و) عكروأر قو مامالا مالس |
 1 00 1 هدارغتان ال“ (ةعوكرو) هنأر قو ( همايق ضفترب و) و) ه.ققويسملا (همياتب :

 | هتروريص لبق عوةوووهظاهلعفام صغترا ةعراتالا ىلا داعاؤاو هتءب اعدم رات دعب |

 ١ هئولصا تدسف ةداعا رتعَرم هيلع ىنب وا ىح ةعكرلإ نود هن ااه نالا دزفنم |!
 ١ دوح» ىق.مامالا عناتنال ةدصسلاب عكرو اهل ماقن ىلا ةءعكصرا ديق ناك ناو |

 "|| ءادزقالانال هتولص تدسف ةعمدخت وداعزاو .دارفنا ماكهسال وهسلا: |

 ا

 0 ' قيدسلا( عباستي ىل ناو: ماش ل ناو ) ءادتقالا عضوم ىف دارشنالاك دسقم دارفنالا عطوم ىف ّ

 اناسصتسا ةولصا نم (غرذاذ وهلا كاذ لال (ددهي)وهسلا دومصس (مامالا) ١.

 | راو رشا هأو ويلا دوجعتوامكح دتواص لوا هيضعقب مثال صال سايقلاو ْ

 ١١ قيفطا رخالاو دست نانءياعن اك هعباتملا هتافاذاف“مامالا ةعياتم لال ىمكملا 1

 ]| درفتملاودرةتمهنال (اضيا) وهسال( دعست ) مامالا غارف دعب ( ىذش اعقاهسناو) |
 ١ هتفكاضن إو هاه مثهو هسا ماهالا عمدا :1ناكن او هوهش ل جال دست ناب دعب :

 1 تانانجلانالوهنسلا رركت رركتي ال دو< لا نال همامأ ودهسو هوههس نع ناتدحع#

 | سنج نةتددعت تانائ+لكو ةولصل اراتعابدحاو سن نم-ةواصلاىق ةعقاوأا

 ارا هتك ناضءز ىف. !ادعرطفانك اهنعرخأت اذاودحاو ءا زم اهيف اك دحاو

 ا دوكنلاوهىزلاءازطا نال كلذك انههوةريثك اهراظنوةدحاو: راذكحاهدمب
 ا | دحسولاذلو ةولدصلار آف هنوك ةرورص وونشلا نم م عقوأم 0 عارخ ادم "0

 | الو)ىنثلا وهلا خل عءاز ا مدع اًضيا رسل ىضشب اعف امس 3 ةمافا وهل ١

 | لب («مامالا مالسلبقدب 0 ءاضقىلا مودي نا)دل حابتالى1(قوبسملل تبني |
 ١ اغا هلودبإ مامالا ىلع ىالتخالا نع مال.ذلاو ةواصلا هيلع ةيهتل ع رحت هركد ١

 ةروربضا مانيقلا نوكي ناالا :ثي دخلا هيلعاوغلت الفد متويلاماما ماهالا لمح

 ١ هناالمص غامتل بق سعشلا| مات نا هرظتنانا ىتخا ذاك اشغل نع هتولص نوص

 وهو تقولا جرخي وا هضم دم ىذمتو | هعنطا فرمصعلاتقو لخلل وارقلا ىف

 اصلا كوم دن نيب 0 دوى قاحب وأ ثدسحلا يا 0 هع

 بروح وسجل يع مم

 ا«( حج )



 |١ دهشتلاو ا 3 دعي هن 1 000 0 راج 0 0 نع ع

 : تتاح ( هكا هّقيث>ىنإ نيد 1 ىلع ) ةولصلا هب ز وجامرادعع

 ١ ضر هنئوا يق: هنادةءم عقو رادعملا كالذ نال كلذ ىلع ىضحول (ةنولص

 ْ: ا تدق افخم واط لوا ىدو ةدحاو ةةكرن قم .هنامن وكل ضرف هيلعاهناف :ءارثلا

 هب زوةامرادعءدهشتا|ن زم مامألا عارفدعإ هنءازو 0 ناو ىاأال ىا(الاو):"ار را 1

 ”يضا قوادسابت نأل) ةءارعلادعن ىللو كلذ لع ىضم نا هن اولص (تدسف))

 1 .اهمم صن ىتلاةقكرلا ديل ءضرفةءار ةلاو رعام ىلع (ربت ءبالدهشتلا مم

 : ناكنا 0 0 ا 0

 هئ واصدق د ىكمو ويلا ا 1 01 7 ال 00 وس

 | قوالا ةعكزلا هتافام دعب ! ماهالا عد ةعورش عقو نموه قوب_سلانا | لعاو ام

 هتشن ىل ع ن* ٠ كردملاو دعباعف ؛ ىش هنافم اهتاوذ ليو ةعم عرش نع

 هنا 0 0 ذاع را مك 5 هيام ؟رااز ْ

 1-0 ف 0 اهنضوه 1 ير ا ْ

 | دوعب هع دييقتلا دف ا ءاْضَمل ا



 5 .ةافتاقب رس ا ايبا رةريغ
 4 ثيدح 0- هنا 0007 هقشح

 ايقد

 ةدصسف امال عباشب و ف هال هيلا ا 1 3

 1 ا ةروعم ريخأتل وهسلا توجو لوقلا ىلء د + نا وسال ةعم

 : هلا ضر ةوالتلا دو »ىلا ماهالا دوءنال هتواص كة

 رسام وهو مامالا قحف تضفترا اذاو وعسا| دو< “ىلإ دوعلا

 00 داو ا همح ىق صحو ا نود مقام نال

 ٠ 0 93 ع كامل 10 يراسل ق-ىف 0 كام ق-ىف و ةدعقلا

 : هقح ماك تضقتراو لاك هي هلا لا نكح ىدعت هلق هجو لكنم هتعب ادم نع 1

 ! انا ىلصو اهم ئادعب هل ذايعلاو ماهالادتراناب هدارقنا راكع 3
 0 ةقح وق ب ضفترا ةسعجبا ىلا حابم ةعامج :

 ١ د تدسفإ 0 0 كا 0 ا هنو |

 ر ةيالعو د درناهن "أ دعب لوا داع اهأك تاءاورلا ف ص ةردصسلاب

 1 هيلعو 0 4 1 0 را 0-0 ةءا: 0

 يلا “< 7 0 ا 2 ا



 كاردادتف لولا ا 1 اهلسع 0 1 رقلا كب 38 نهب هيلع ش
 لبق 5 نم غرفاذا هنا ليقهنا اهتلهج نمو اهكح ةءارقلا نع ايلا ىتناثلا
 لقو تكسي لق و ةداهشلا ةلكرركي ليقو هلوا نع هدر 5 , ماعالا هال
 | مالس دنع دهشتتا|نم غرفيل لتي هنا مجتلاو ءاعدلاو : ولصلاب ىأي

 موق تح هي رهجلا ةولصلا ىف انث عا ىايال ا ازكحو مامالا |!

 تكسيوهناف هماما غارف لبق لوالادهشالا نم غر .ذاذاىدتةلااماو ءاضقلا ىلا
 ةعنام ف ة_ىماخلاىلا ةعاما ماقول هنا* اهتلج نمو د ةينولاىق ه ركذادحاو الوق

 عضوه ىف هل "|دتقال قوبسملا ةولص تدسف ةعبارلا ىلع دعق مامالا ناكناف

 ًادئياوا هنا اهتلج نمو ةدحملاب ةسماخلاا ديب ملاه دسفتال .دعش : لناو 0 1 رقألا

 قح-اللاماو # هركن كود الاهنا حصالاو هتولص 1 لق هب قيمسام» ا

 ةجزوا ءوضوااب لاغتشالا و ثدملا قبسوا موناا هتاقام بيس ن ؤكي دْمف '

 نكي ىلنا ماهالا عباش مثالوا هنافام ىذَش نا همكحو اناكم يعادل

1 
0 
0 

 ا مامالا فلخ هلال مامالا عارف دعاولو ًارشالو ق َّق قولا فالخ و ! عرف دق ْ

 أ وهسال مامالا د“ نأو هةمويف> ىدتعلاك وهسال لوعسإال ىههسول ذكو امك 1

 ةماماو ارفاسم ناكواو“ هغارف كمي نوهت لب ةعم نهسلال هتولص 5

0 
 ١ كلذ عبجق قولا فالح اع را هنولص ريصتال ةماقألا ىونذ كل : ١

 ْ انآ 1 فرعام -

 هكدا هيف ف مانامالو ١ ىلصي نيتعكرف مانو 1 : ١

 1 هلةعباتم دوقنو ماهالا عم هيف مانام ة ةعكر ا هبقيسامم مامالا ع
 ىلا ىلصيم هيا اهنال لوقت 1 4 مانام ىرخالا ىلصام همام يا

 - دعم هنال ةءارقرب كلذ لك ةعبار اهلا ةفنابم دعش دو 1
31 
 ب

01 
 ع
 ا

0 
0 
 دا



 سا
 ا : ىلع نيبلف اد راوا ىلص اشاث رديمل نا نيقث |

 ل و بيلا ليبس عاذهو 0 1

 0 ٍ ل ا 0 1

 وال (ر للا 0 ( هنا قالا حالا عمو ني لادن
 تجاا كلذ عم ) دععتف 2ك ىلد هناك لعب ) نيتعك روا هع ةمكز

 ةعقاو ريغ دعتيفىف اقلاع ضر هب ةيلع ةدعقلاو 2 ,ىلصدهن ا

 دم ىف ثيداحالا ىف 0 هلك ك كلذف 2 1 2

 : 1 كد بعنع ا ناو ىدمزتلا 0 هماع 0

 هل ' ولص ََق دا هس اذا لوش مسو هيلع هللا لص ىلا

 مص نيتفث ردي مل ناف ةدّسحا و ىلسع نيبلف نيد وا ىلص

 / ولمدت حم 0 تب لد ىذمزألا لاقإ_سيناليق

 هتظ ا ىث 2 د رت عقو ماذاامىلع ل [هسام ا

 ع تاوذف ع ةيخَفلا) ا و 0 ثيداحالا

 ٍخ يالا وأ 1.ال 200- 0 ء ا



 ىهله اهنءمقو 0 ٠

 0 : ء 0 ىلوألا ا 8

 ١ دعت هنأ 0 9 كل

 ا ص رق 0 0-20 دفا اغلا 0 0 كدعقلا او وس امض

 كشولو ةيناثلا تناك كلت نا:لاتحال ىرخا ةعار ىلصيف موقن و دهشآيف أ
 ' ةعبازما ةثلاثاهنا:رتولاو برغلا وا ةللاثوا ه هيئاثاهيلا ماق لانا همايقىف ردغلا ىف:

 ' ةعكرب .ىقأف- «موبسقل مث دهثش ور دعس هنأ يبا رعبا راهن اةيعاب لا قا

 ْ ةىيهيسلاب اهديقت لبق'هدعب وا ةعوكر ىف كلذك كشول اذكو لاح الل ىرخا :
 ل وق ىلع. هتوليص جالصا .هننكما ىلوالا ةدسلا ىف:ناكناف..دوك#ىف كشولاغا

 1 : هدثع:دسفتال ةدئاز. تناك ناو اهماعتا هياعق دار كك لنا ةعكرلا كالنال لو 0000

 1 اهضقرنف اهيف ثلا هقبسوأ اك كءفترا ىلوالا ةدحصسلاىف كيتا ضرعاملاهنال

 : دعياهلبقو اة يناثلا ةدصسلا ف كشلا ناك وىرخا ع رىبصامم داي ودغتن 7

 . ةدهجأا# تلكدقو ةدئاز اهنا لاسعجال اًمافنا هئالص تملطب ىلوالانه هَعْف ر

 ذ ( أدب ناو)قفوملاهللا و لماتف مدقناك دسفم ةريخالا ةدعقأا كرثعم ةعكر ةدانزو
 ”دلغحار ةياثلاوا (؛قوألا) هعكرلا ( ىف: ىف ) ايهاس ةحئاقلا لق نو كاان لدعلا

 . :ءارشب أدب اذا اهيف لاق هناف (”ةيئافاطلاىف اذك ) ( اذا ١ ارح ارقناو وهسلا
 1 وهتلا ةياع 2 ارح 0 ف ةيناثلا 3 وألا ةمك 00

 ا 0 را والذكور 1 تك
 ! 3 د(لسيو) ما تيد ياللا سلال :



 0 رم 2 2 هليقق ناصقني ناكناو هدعش دان أني

 ىلص سو هيلع هللا لص تلا ن |ذنيح نب هللادبعد:عىراخملل ظغللاو ةتساا

 ١ ىنقاذاقح هفد سلسنا ماقف سلبجلو نيلوالا نيك ماسنق
 او مينا لبق نيتدحمم دجحتص سلاج وهو ريك هيلست سانلا رظتناو
 1 ىلوالا ةدعتا كر ةولصلاو اناصقت هيقناف ثيردحلا ازه

 ىلص هللآلوسرزا نيصيخصلا ىف دوعسءنبا ثيدحو مالسلا لبق

 كف م السلا دعب هوهسل دجصم و ايهاس اسجت رهظلا ىلض
 رام الو هدعب ةدانزللو مالسلا لبق ناصمنلل دحيم مالا

 لادغ وهدم روس م ساحب ىلو نيتثثا نم ماف مموديلع هللا ىلص ىنلانا ةبعش

 لاو ةولصلا هيلع دحسد_ؤ << نق 6_سح ثيدحلاقو ىذمرتلا هاور

 طر دا هريغو ةءانسهلاب لم 0 0 ناصقنال

 اف لكن راقعدم اوجاع اسما ود دوا ادونا 0 0 لردض“

 00 ثيدحن نم هدو 2 ءاوراموهو اضيالوق ملل

 ,ة نيتدصس رمق | 3 ع ىلع 0 كلا 0 ا 2 ما 5

 ' ىتعل .ناالا ن َْن 0 9 ل د لا 0

 0 طلعو >1 ىلا هيبسْنع أ 0 7 0



 ١ ا ا راما "ا ركسصإلا
 | مزلياللا مالسلا نع ريخأتلا والاناكف مدقتاه ]

 ا 7 لنا لكم 0 م 00 مكعب

 ْ سينا تاهنضاا قاكلا لاق الا م : مهنم ل 9 :
 || مالسلاىلا ةجاؤانال لصالاىف راش هنلاو روهجا هيلعو ةدسجاو الأ

 مالسا انالو ةدحاو هلسني لص اذهو هب ةمحملا ةدابزلاو لصالا نيب لِصُم
 انهنال ةيصلا نود ةواصلا لسصانغ للعلا انه دوصتملا وة ةيحلا أو ليعلا
 مالسالار ف راتتعزاالا ىهتنا اًديع لوالا ىلا ىتاشلا مض راصف : ةع رجلا | /عطقت

 لاخلا درحابنه دارملاو ةيهال ف رجالا نال فاراربغ نمدهجو ءاقلتاهنوك

 مالسالارمق جا مالسالا ردصو ةمئالا سعث راتخاوهو نينيلستلاب أب ليقو
 دوجعملا ىلا ثيدخلا ىف روكذ لاى ا مالسال اف ةررد حتا اوه ةيادهلا بحااصلاقو ١

 نيرئاجلا نع مالبسلا نو 9 انذكحو 0 مالسلاوهو ةولصلايف

 قيال نيتيلسل ا مالسالا حش لاقو عب ابنيلاو”ديفملاو ةيريهظلاف
 ىوراطف وهسلادوجسدعب دهشتلااماو ماكل ةك هنال كلذدعب ,وهسلادوصسب 1

 نين روس رست أمس مهب ىلص مالسلاو ةولصلا هي طعدهتا نيصح نب نارعنع ٍ

 ىتأي و ) بي رغ نسح ثيدح لاقو ىذءرتلاو دوادوبا هاور مسو دهشأم :
 ةدعقو ةواصلا ةدعق ( نيئدععلا الك لودي 0 جنا ىلع ةولصا

 ةواصاه.شف مالسس اهرخايف ةدعق لك لافهناف ىوا طلا | راتخياذهو وهببا

 ةلكسلاىف مهضعبلاو طوحالا هنا ناني ىضاملاق مسوديلع هللا ىلص ىبن

 دع د:عوةولصلا ةدعق ىف ىلصي فسوىلاو ةغسح ىبادنعف ةعالا نيم

 ٍْ ايهدع هواصلان م هجر ١ وعملا ةياع نم مالنا ىلع هان

 ||. لاكا دعب هجورخ نول وعدبو اهف ىلصيف ا اهخ يلوالا ةدس
 جدت وهو د_فملاىلاق اج تابهسماو نكسلاو تايجاوااو

 ّْ لافو رك ذاع ايهيفىثأب 8 مانا يع ” يلا ١ ةددو 9 لف هجرد

 ْ 20 كارما لاف لاق كقوا ةدمقىف ةيعدالا ْ
 ا وه ل ل اس



 1 و. 0 ةقدنح 0 ل هاما

 رخآىه وهسلا ةدعق نوك 3 لات هلل اءاشنا ىتأراه ىلعوهسلا |[
 سس ةيعدالاو ا 3 الا د 0 00 3 و 5

 ْ 0 ل 2 ادعم دحا مالك
 0 ىلع ع نأ 0 0 دعت امهيف

 3 كر دلك اياب رك أه داق

 .: 0 0 ةع رعلا 0 ا

 0 : ارو عرش لو قانتقولاو لهالا ٠ ةتافرودملا |

 قنواو وهسلا دوك“ نالطي هتولض نراطلاد اعيرا تراص أ(

 < 0 لمحت نم ىلوا 0 نالطب لمصق تا وهسلا

 1 ده ممول واءاننبلا ا هدو لط. ::قبذاو |[

 2 0 داكلا ى 1 تت لطي هنال مدا |قوهسلا دوك ديعي و

 ْ لبق ١ 2 لا 00 رقي ل غشا فر 2 م سف ةولصلا |

 هنعو وأرد يحن ” لا 00 ةدعقلا دهشنتلا ةءارق رق
 هركذتق ةروسلاوا ةحئافلا نيالا امل ةءاورالهلئسو مياشلا

 مب لاق عوكراادعي 1و دوو دأرنإف ةءا رهلل اماقيصتنن ||

 00 3 0 1 1 هنال

1 

 50 العلا نسال لوا اننا رايشف ا ةنالطباو



 اهلبقر وس ارقفاه أرق ىلا ةروساادعب :ر وس ًارقنن
 0 واكو 5  هجرظو هسلادوهادسب 9

 راد مدي ماسلا دموع اد يول هال ل لئاسانهز 0 :

 ايناس 000 0 سال دعم نأ ا ا 20

 ملكت 9 مثلا لا .ذهىف اموطتهدحا هبىدت 000 ؛ءو 000

 ١ ا اقام دعدنع 00 ءاضق 3 00 0 هلا 1

 دمحم 0 و حج 1 تعم 0 تال ا ا فوقوب

 اهتم رحف 0 0 00-0 نا بججووهسلا دوف نا

 _ 00 اع ا ٠ "ل هن : 0
 اهدوجو عم اهمكح طقسإال مكمل ةعوضوملا ”هلعلاذا همام طار سلالف ىل

 تر و سلا هذهو لصالاب 0 .قاحلا كا ةجاحلاالا انه عنامالو عن عذاب

 لصالا نم ا لطب ىدا نأ فوقواا تحوذ دولا ءادا دنع ىئها :

 ْ أحس هد 0 مدا لصاس د«

 ةدعاق هلسناهنا مهوتاكال فالتخالا نع ١000 و تام
 هر وكذا ع و رقلا نع عرف لك ع دصاؤتلا كل 'تلعاذا ل اهيلع

 4 لب ولوةتفرا كذب ملام 0 ع ا ةدعاف ىا ىل“ هنأ كل



) 09 

 ةداقتقا نوكي ارييغتريغاهنا نيمدمام لاذ نع ةدعاقلاو هلبا تو فقوا|ىفوا كالذك

 ٍ لجلا ليددتن م ناكامالا راكامالا نكي لوانار هلا ىف ناك اوس كلذعبوجج قدسنا رقك ٍْ

 هاطشللاو للزلا فىا (هيقلصالا) نان كلذكريبغتلا نكيملناو ماتفةوبالوصغم ||
 الاتش ىإأ ىتسعلاو نارقلايف و ) ظغالا كلذ لثمىا ( هلم نكيرلنا هنا ) ا

 هبنارقلاظفا نعم ( ريغ: ) نارقلا ظفا ىنعمنم ( ديعي ) افذالا كلذ ىنعمناىف

 اضيا هيا (هتولصدسفت 2 الصا نيدنعملانيي ةيسائمال ثيحان وو (1 ع ا

 :نارقلاف هلثم ” ناي لنا اذكو بارألا ) انه هلوق ( ناكمرابغلا ذه رتاذاك) |
 موبارفاذااك ) ه٠دعت وأ نا هلا ىئعملا نم دعبأاب دعبأان هيلع مكى قدح ( هل ىعنالو ا

 نارقلا ىف هلثه ناكناو ربارسسلا ىف ) ءارلا (ناكم) ٠ رغاف ماللاب( ليارسلاىل |
 ىعف (نكيرلو) دارملا ظفللا عمم ( ديعب ) هأرق ىدلا ظفللا ىع* ى( ىنحلاو |
 ةقينح ىلا دنعانطرا (دسةتاش>اق اريغت ) ورهملا ظفالاب ( اريغتم ) دارملا ظفالا |

 كؤتؤهو ( ىوليلا مومغل دسفتال خباش : لزفعب لاق طيخالا وهو. ) دسم
 نيغاوق ناكعنيءابقوح ىنعلا هب ريغتبالنكلو نارقلاق هلثه نكي رلناو فسوي ىلا |

 ريتعملاو اقةهدنع دش الو فس ول ىبا ددغ دنسفت سكفاا ىلع فاللناو

 ىف ةعفاؤملاو ةدنعنارزدلاىف لئاادو>و اريثك ءملاربسغت ءدعد:غداسفلا مدعىف

 نبدمحك نور>اتلااهاو لضفا اذه نيمدعتملاٌةَعالادعاوفةذهفاسه دنع غلا ||
 ناو: ىلاؤ دذاهلاو ىلا اديه ْنِب ركب ناو د هاذا ليععساو مال نب دهتو لئاقم

 اقلظ»دسةنآل بارعالا ف ناكنا ءاطأللانا ىلع اوةفناف ىناؤاحلاو لظفلا
 ىّشاَف لآ نارعالاةؤوعو نين نوريعال شا_ارثكانالرقك هداسةتعاام ناكذاو

 ارقكن وكيةذمعثواهنال ظوحا نوءدقتملا هلاقامو عسوا.نورخا#للا هلاقامو ناخ
 سانل امالكب املكتم نوكيف مامهلا نبا لاق نارقلا نم توكيالا رفك توك اهو
 رقكوهو فيك ركب سلا مايهاش سانلا مالكب ملكت ولاكدسةموهو راقكلا
 الي نيفرطا ني لصفلا نكماناق فرحك فر> لاداب ءانطقلا ناك ناو ىهتنا

 هلا ىلع اوةفتاف تاملاصلاناكم تاحلا#طلا أرق نان ءاطلا عم اصلك ةغاك
 :دقفدأتلا عم ءاطااو نيسل عم داصلا اوداضلا 0 ءاظلاك ةعسمالا ندعمل ٌنأو سوم

 ريعت قارعلا ر وصنمىنا نعو قولبل موك داسفيا مدع ىلع مهرثك افاوغلتخا
 ١ . قاقوا ءاحوأ نع هيف ةولك لك ةتعو همدعو نيو رخلا نيد لصقلا تسع

 أ داقنال ارخالا ناكد امفدحا أ رد داصوا نيس اهتقو هاتوا ةاطوا



 احم

 ير 03 نسف 3 1 ينل 0 0 نيمدقتلا 1 ص سابقلا

 ثنسل لاو ضء!نم اهضعب لدج نا ز وكت 3 فورالاو هندسيفبو |
 نا هللا نيعتدا نحاسو ني رءاش | لاوقا. سا ىلع سايعلا :

 نب رخال لا دعاوق نم ةد_عاق ىلا توسنم ريغ عو .رقلازع ورك د

 00 تضو 0 م 3 يم ا ةئالا ادعو اوق

 نا ا راسل ضوةئفوهف /أو

 ىلغ كلذو (رهذت) (رهقت)ق قاقلا( ناكم فاكلاب ا, ريك ا الف عتناا اها

 رهقلا نعم ةغالاقرهكلا نالدنو : هقدل + ىبا وق ىلغ اذكو ةزو

 ًارئاذااما ) شل رق ناك-ه شن رفالف ًارةولاذكو نارقلا

 ) رم رم 6 ءاظأا 1 ا 3 0- 0 ءاظ مكر دي )



 و د نال 0 لادلا 3 ةمسحلاءاظلاب

 ءاهن 0 هنا 0 0 ؟ذام ل لا ليمعسا
 0 اللا وايدعامو - د 0 زاوجلا ما ق>فو ولما افا

 الا 0 0 ةهصوصتم هلم لم ىلع ان لا اهيفثعا ق

 اذا دسفتداضلا ناكم ةمععملا ءاظااراظ تايداعلاو أرق عا
 اظل |ناكم ةمجعملا لاذلاب ديقيلوا علا داضااب رافكلا مهب
 الا اهاورافكلا مهي ضفتلى!بسانم هانسغو'نارتلا ف ةنالف
 : 3 ةلمهلا لادلاب ريدي ظائغملا دال سوماقلا ىف لاق

 اادلاو لالضااىف نإ رسملا ىلا نيلا_ظلاالو ربد_فت نت نصا
 دعبل دسفت ةمجتلا لاذلاب هأرقولو ةيالا لجر ىلع مكلدن له
 هلمصل هدي برجا 4 اهنين 5 0 ةلافلا لذ نا



 ردمملا لكلا لااا رقت 5 ل كا 17
 مكءاجو هل وعمال هنالق ىتاقلااماو ادج كيكروهو اوورفتل لعا :

 يانع» ةعصو نارقلاف هدوجوا دسفتال لاذلا ناكم ةمجتملا داضل
 ارمجعلا لاذلاب وا هاظإلاناكمةمكتملا داضلاب موظكموهو نسلأ صخش

 سا انس قرآلا افا هشيعر الأ ةرمطان لهل (طممال نايتس ١١
 اكم ةمسعملا ءاظلاب ىكرتف هلا ةمصل داسقفتال سكعلات هيناثلاو داضلا ناكم

 0 ناكم ةمعملا داضلاب الياذت اههفوطق تالذ ىءملامدعا د_سفت داضلا ||
 .داضلاب مهقانعا ثاظف هب رتل دسفنال ةمجعملا ءاظلاب واو ىعملا دعبأ دسفت
 ومما دو نارقلا ىف دوجوال دسفتال ةمّملا لاذلا وا ءاسظلا ناكم ةميجللا

 ةمجحلا ءاظلاب ولو ىعلا دعبل دستت لادلا ناكم ديفا دا دا ا .
 دابطلا ناكم ةمصعملا لاذااب ليلضت ىف لظىف اهاتلمج ا ىنعملا ةصعأ دسفتال |

 ناكمدمسلا داضلاب كانقذال هدعبل دسفن' ةمسعملا ءاظلاب و ىدملا ةععادسفنال |
 رمق لب داخلا نام ةمسعملا ءاظلاب ةورللا بفعض ىنعلا دعبا ددسفت لاذلا
 يئعملادعيلدسفت ءاظلا ناكم ةميعلا داضلاب نظلاناو نظلاالا ن نوعيشبنا هانعم

 ءاظلاب هللا للضي نم عملا ةهعل دسفنال لاذلاناكم ةمسعلا داضلاب هنا وعاذا !
 'ضرف لالضلاو ركناو هتيبىاءلاةصعأ دسفتال داضلا ناكم ةمجملا ||

 داضلان نورذاح عج هل عمالذا دسفت احلا ناكم محلا ءاظااننار ملا كيلع

 اظلاب اناض اذُتالابلاو رضاح ىا ىنعملا برغل هسفتال لاذا| ناكم ةميعملا
 ًاهرك د ةءارق ىو أئمدو انرر كسا ىا ىنعلا حصا دسقتال داصلا ناكم هد

 داضلاناكم دمهعملا هاظب لا نهيف ضرف سابعنباو ىلع نع فاس 'ء
 ' ناكم ةمحعملا ءالغلاب ل هاظ ا رذواههل ةممالذا د ديفت ٍ ١

 . سل ارمطصو ىنعمو نعم
 لاذلان لكم ةمصعملا 5 ذاك 1 1 3 و ا ١

 دمجتا 1 أو قا 0 00 زعملا لعب داسفت ذت ةمميحل ظاان



0 
 3 اهكع ةغافلا فر > ًالاوذه لادبان م ناخ ىضاقهر 5 ثاماذه قبييصأم ىلع دعي

 لادبااماو ىداهلاهّللاو كاتب رأإك نيمدقتملا دعاوق ىلع جرم أكو ضهد زم ١

23 3 -- 3 3 1101755 3 0-7 

 1 ا وه هللاَنا ًادّباو اننا ادشاو اواع نذاارفكى ثا ىلع فقووأ ةلواغم هللادب و | هللا نب رب نع

 || ليصغتلا نوكينا بش ىذلاو لاثم هلركذ لذ ضلال لا نم ةممعملا لاذلا

 أ ضعب ( مق ىف ىف) مكحلااما( و )ىلاعت مللاءاشنا ىتأرامىلع جثلالا فام هسبف

 1 ةلدجلا (لوَج)نادارا(ناي) قايل نايسنو سفن عاطقنال ضعب نع (ةملكلا)
 قابلا كرتفرك ذتملوا وا(هلل اج )لاَعف ركن (م) قابلا ىسنوا هيسفن :عطقنات (لا) لإ

 قفي)ىقاولمعإ ( ةمئالا سيعش م ءامالا عملا ناكجيت) ىرخا هلكىلإ لقتثاو

 0 دسقتالاولاقعاسشثلاةمام) نكل( و و. )عا شلاضعبلاقدب و كلذ لام مو(دايغل
 ]| ىتش ادصق هلءقولاذهىلعو تايبسنلاو سفنلا عاطقناىف ( ىولبلا مويعل

 | داسفلا بجو اهلك كذزاكن ا ةملكلا ىلا رظت.ل اق لصف مهصعب ودسةتن ا
 ْ َىِخ ارقول هنارك ذو ميك اوهو 2 لاقالفالاو هبجو اه كعب ركذؤ

 1| مك محشلا قرفو هتالص دسقتمل عكرف هسفن عطقنا ميلا ناقالف رِقلا عاطم
 أ دا راناكد تل عفلا قودسفت المسال ىفلاقف لءفااورعسالا نيب لئاصخلا يف ندلا
 ىالخم ةدئاز مسالا ىف ماللا نال دسغت قابلا كروشي لاقف نوركشب أرقي نا
 | اذااماو قاناا كرتوالثم دجلا قلا لافاذا اعف سةتسيانا قرغلا اذهنكتل لدقلا
 هسغن مطقناو عقلا لام نوف ناخ ىضانع افنا مدسقناكو قابلا 1 و لادم
 ئ | ةغللاىف محك هجو روك نما ضعبال ناكنا لاق نم عاشللا نمو مقتسإالف

 ةياخراتتلا ىف هرك ذاذك دسفتالاو د_فنال اونا نوكبالو عملا هب ريغتالو
 |١١ , هصتكامع و نايسنلاو سفنلا عاطشناىف ةفاعلا لوقيذخالا ىلوالاو طدحلا نع

 طايتحالاب و هلق ىولبلا مومبالع دمعأ| ىف ربخالا ليصفتلا اذهب وناخ ذاق
 ( ٍبجوالف ) ههضوم ريغنم ءادتالاو هعضوم ريغىف. ( فقواا اما ) هلحتىف

 |١ مدعونايسألاوا سغنلا عاطتناب ( ىولبلا مومعلاضيا ةولصلا داسف ) كلذ ||
 فيش دك ا

 ( ضعب دئعو انالع 5 دنع ) اذهو 5 اوعلا رثكأو مهلا قى ىدملا ة ةفر هه

 0000 1 ا دحاف ايت ىنعلا رغتنا( دقت ) دستلا) العلا

 0 أ فش تاك ةلثمالان د ل عر 0 1
 ْ | ادعاو .دوهيلا تلاقو ىلع فقو ناب مهلوتع ؛ مث راقكلا ضع لوو ىلع
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 8 0 0 0 ا

 ١ ىرخا ةملكي ةلك) رخآ(ن
 ة(وأ) نيعتسنو دبعذ نونب كلبا 0

 ا كَ لاصنا ةلكا ممل ةرورض لون : :

 نيعشسل 56 كابا ةحتافلا 5 رمل 0 '

 الضف دا داسسغل |هيق مه و ا لقا ام 0 ةداواسو 2 1 0

 داس ا م اضيا 00 يس 3 ل
 3 ةماعلا لو 2 ل دايك 0 ع ةدارالب ري ّ



 ضي يبيت ب ل ببي ب | لت

 " لك كلذكو دتغل هذها تراصف ةقشمالا ءاحلا ةماقا هتكيالهنال هتالص
 نوكينا تبخل ىذلاو ىهتنا دهجو ةتبشعالا ورح ةماقا دنكعال ىمععا
 مادام هتولص دسفتالو هظفاحالصاىف دهتييدنا غللالاف يكملاك هيف مكحلا

 هنكعال نم لكى كلا اذهاومع مهناف هي ءادتقال اهريغا زوال نكلو داهتجالا ىلع
 لصف ًارقول نا ىكاق ىواتةىفو ىلاث هللاءاشنا ىتأ.سام ىلع فرح ىقطنلا
 'ىأروهام ىلع ىنعملا دعبا كلذو هتولص دست ءالا ناكم ءاهلا.ىارهناو كير

 نكمي اضأ اذهو 1 وا ابوح ناكم ايعخىب تناكدنا ًارقول اه.وو نيمدعتلا

 ءاعدةباجاىف ه"اسحاو هفطا ايم ىا ىنملا ةدكأ نيمدقتملا لوق ىلع جير نا

 ني 1 ءاسفق أرقؤا ) ةمدت علا ناكم هل يملا لادلاب ( دوعال ف | رقولو)

 عجرأ| ىنعع دوعانالفلوالاامااههبق ىعملا ركل هن راح نبع لاذ دك
 مرا هانغم نوكيفىلا ىا ىنسحادقو ةياكح ىلاعت هِلوة ىف اكىلا ئعم هابلاو
 حابص ءاسف ءائعم نوكي هنالف ىتاثلااهاو قلخام رش نع اًدتلم قلقلا برولا
 ارقوا ناخ ىذاق رك ذا لوالا لثمو نيبذكملا مهموق ىلع ىه عبصنت ىا ءادنالا
 ناك ف يكرظناف ًارقول ىناشلالثمو دسفتال ةهلمهملا نمي لادلاب لاجر. نودوعب

 .ًارقواو ) ني رثاكلا مهموق ىلع مهترصن ؤىا لاذلا رسكب نب ردنلا ةسبقأع
 اللا دعيت ثلثلا ءالاب خئالا (دسفتال) ءارلإ (برناكم) مال. نيملاعلا (باغثاآلا
 ”ناتمللا لو وهو ءاثا ن وكدشو ماللا مكب هغئالا هو كك رمل غئالا نم

 | ىلا نع قطانل اتاهقاو ؤرك ذف غئنالا مكح ىف اوقلتخامث سوماقلا ىف اذك

 يحاص/ل اق هتولصزو< كلذ. شااهوابابر ناكم أرق غللالاق لاقدنا عاجش
 فارطاوليللا ءانآ دهتج ناك نا هنا زراسملا هذه سذجىف ىوتغلل راتةلاو طرا

 ةدساف هتالصؤ هدهج كرثناو ٌةْرئاِج هتالصف هيلع ردشالو مما ىف راهنلا

 هتواصد_ةتكلرتولو هرع قايىف هكرتينا همسيال رع ضعبىف هدهج كرتناو
 ردشال د.علاق هةا> ناكامزال ىدنع لك_ثمدناو ةريخذلا بحاصلا ىهيتنا

 لاقهناذ طرىلا بحاص لوق قفاؤبام دخلا ىواتفو ركذو ىهتنا هرييغت ىلع
 اهرخاىلا ةولصلا لوا نهريشكلا ءاطخنا نع ءاقرالاو ءاسنلا ةئسلا ىلع ى رجئامو

 'باوج ىلعذ تمأنا تارسلا نيكسذ كاياو دان كاباو يمل الاو ناتنثااك

 راهنلا و ليللاب ح الصالا و 5 ءتلاو متت ىف اوماد اه ةيءاسحلا ىواتفلا
 ٍْ وصولا نءاهنع : علذا طورمشلا 3 ك مهنولص تزاج مهئاسا مهعواطنالو

 ( رهطتو )



 رينو ستدش ا 6 وزر ادام

 0 راصف حال_صالا نع يرخا مهتواص تزوت

 ىوات ةىفهانعت وىمتنا م ه4 ل نار ملأ اوأرقمه

 ١ ده“ :2نا ىئِش قررا ضعت ن مالا نم 3

 كرار كالا اهيق ص د ةيآ د مليا هناس ! قلط 3 2

 "ناد دهطلا مهبلعر 5 غنالا ن نأ نايس نتا ا

 متت نم قحيف .نيرعالا هز ع مهنك او دهجلا ىلع اومادام ةرئاج

 هن ءادتقالا اوكر "اذأ مهتالص زوج الويب راع ةاز وال هنع 0 كلا

 هَ ارق ىلع اورادخقي 1اذأ قررألا كالت ةءاو 0 :قتراص زوجاناو و رهتزدقول

 11 . هلل اًورقاذه - اوردقوااهاو فورا كلت هيف سالامم ةواصلاهبب زوجام

 فور ملأ كال ظولت اا عم مهفواص زاوجنالاضيا ةدساف مهتولصف فور 2|

 ل .تمحا ادهاو داوعالا هلع ىذلاوه ع مه ةرورمضلا مادعأاب مدع 01 ورْض

 ما 4 نيسأا سددق كَ ,0 تمل اناوأ ا أرتذ ماها ىلع ىلصدتا 0

 0 3 نسا

 0 7 00 8 0 هبرر مهاربا يلج ار رن

 (عطبالو معطي وهو) أرق (وا رق (وا) واولا حقب 0 ١
 'ةياوزلا جي هتولص (دسنتال د_سفتال ) ىاسإلا ىف اه اه. رسل و ل

 ىلع اذاوأر 0 نوفدحتو ةفيش>ىلانع تاضتلاقلت والا يالا دف ةقدش

 رد 5 0 ةفتع ىلا نءو طيحلاىفو هنولص دن دقتها 0 هبر 2

 مر 000 2 دسفتالهنا هن راسا هوم ربا عف مب ميغا ْ



 رمصت هضعإ ىفو يؤو قالتخالذ ,ضءعبوف ا درودقوطوخالا ||
 ل 0 < هول ىنعملا ةعصب لمعلا هيف قيلاو هم دعإ حرصت ةضعن قو

 اثكلا ىف لاق لوقف ةم رعلا ريبقأإ عهد دعأو هنا انر رقاك

 معغاربا عقد رهاب ١ ىلع اذاء سادعنب | ةءارق 5 ىهو. ةقدحوا

 ءانويلا هميحب لهريت#لا لعذ ءاعدن ا نم تاملكب هأعو هنا عملاو
 1 ديشال بسد: طروملا ”ىرابلا قلها اماو ذداسفلا مدع

 ءارلا عفر ناو ميمص عم وهو ر وصلا أرب ىذلا ىعملاو ”ىرابلا
 و بصنلا لاكخال دسؤتمل اهذك_ستاو رفك هداةتعا نال تدسف

 رو هلا بودعب نع ىور دقف تل طب وهو اماو كاشلاب

 ةيئام هلا دف ا 8-5 قاثكلا

 : 00 اولي د دو كذزمرا 00000
 امههريغو ةصالخلا بحاصو ناحىضاَق هركذ اذك سك مسقلا باوج
 :. سبا هنامهاذ هذ ىهتنا هتولصدسفتن ا فاح حباشلا ضعب ا“

 هفنالن ا ىجشيو ) صملا لاق اذلف دسفنال نولوش  ضحبلا نادي
 أرعلا . هنوكن ع جيرخمال هيا عع ارغ مك هداقتعا نوك مدعل شحاف رييغتب سيلهنا

 لا ست هلوقوفاك درودق هقذح ناف اقوذ# تاوجلا نوكدو مح نس هلغعو

 ىلكلا لوصانم ناكنا طرح صقتواو فوذ# هناوجناف ملا اقرغ تاعزانلاو

 2 "0 0 0 0 لوقف د داسسقلا 0 رغلو



 رم ةب م رولا هجو ىلع فذملا ناك اذا 7

 ةيلكلا لوصا نم نكيملاذا اذكو اماججا دسةتالف ىاكلا ىف كاامان أ
 ل رم "ناك 5 ىنعملا رع رعت . لو لوصالا ن 7 ناكنأ | زككحو ءاهرشب ةعقاولا

 باك ىف( ركذو) قافتالايدسفتال ىلاءتىف ءايلا تح عم ماللاب اب خرا
 دعسلا هللا ًارقولهلا ىنسنلا دعسان .ديعسىبا نيدلا ماسح مامالا شلل ىراقلا هزل
 (نيدلامحت) مامالا ممشلا( راح اوطو) هل _- (دقتال داصلا ا

 ني رخأللا ضعب رابتخانم مدسقت امىلع ىنبم اذهو (قستاارع) )سف
 راسخ انم مدقتاه ىلعوا ادحتعوا اب رق جرخلا ناكاذا اعف أ فالا مدع

 كارئالاو دونهلاك معلا نه هانءعنمو غئلالا ةءارقن داسفالا مدعن يا
 حكل كلذك وكنا ىجبنيق نيمدقتملا لوق ىلعاماو هيف قيفضلا م مدقت دقو 1

0 

 ىازلاو نيسااو داصلانا معاو ريكتو:الع ىتءمب دعس نم قتشمه هنا ىلع علا
 ناخىضاق هدروا|م 0 إذ ضءب نع اظل لدم اريثكو دحاو ج ل
 .امصنو قوعب ووانيسلاب هلارسسن ءاجاذا ارق نيمدقنلا ةدعاق ىلع الزعم كاذنم | 1
 هر دق و شجلا نه ةعطقلا ةيئاعم اج نم نآلف لوالا اما يا داصلاب |

 روذحتال هئالف ىناثلااماو رصنلل مزلتسم ةكيتالملاههو هللا شيجناف ع مضي |[
 مائصالاب نورصتس وناكأ .هناق مهداه نع دعتالو مندلا مسا رييغت

 سصن تح هب ىعس ىذلاوهو ةددشم داصلا 3 رص ذم 0 ضعن

 : افنآمدقت قلق دلقالدجا ولادي ىسخرسلا ةعالا 0 © لاق نيس /ان

 داصلاب ا طسااى ؟ رططل انالدسفت النيسلان كم اصلا

 رصملا نم لوعقم سيو ىعملا ةهضأ نسفتالريس
 دست نيسأأب 0 مدعل روظفلا : ةيئور نع عونمىأ 2

 ءدودجوا قتال نيسان" نمدسع لهق ناكم داصلاب متيصع لهق ىعللا ١

 داصلاب' 0 ناكم 00 كل 1 كلتكو حاب سبل هد 0 19 هلاق |

 مكلوقع اننا لح معلا ديلا 0 ناحل نآاكم نابل 1 ا
 يل

 2 تر هل د_سفنال داصأا 0 نيسلاب نولط 0 0-5 4 نغا |



 0 اعلا 0 ثيصلا مل صخفلا نال نال

 / ملا ال ل سب ويس

 3: لاب افخم ش ةحاغلا ديلا دسفت اصلا ا نك نيسلاب نحن |

 ولا 1 ريصيف 1 ع 0-0 شحافلا 0 دسفت

 00 4 ك1 5 0 ب ةرويصت نم

 اال لاق دعلخ مل دعا دق دن علا
 1 اصلان نستاكا دصضاح شحاقلا دعبل دسفت داصلا ناكم نيسلاب

 دصخم دلا نال ببسا ىلع ببسملا قالطان ىمملا ةعحل دسفتال
 ".ةيسانلاب اهفدنأ اك دا ل .اوعتو اوع

 نأ 0 ا 0

 ا رانا ةريقنم امص ديلا ىرمضلا سب رلانالا شح اثلا دعما دسغت
 1 دلل نم رعشلا طقق فصسلانال شحافلا دعبلل دسفت داصلا
 ( دال ) هاحلاب ( تح ناكم 0 ا.( تح ناكر ةلمهلا نيبلاب ( قع ارفولو) |



 3 هلا ركذو قفا مدقتدقو غئلالا ف باول وطالع ئيمدنا

 ماللاوا قاتلا ناكم نيغلا ركذ وا سكعلا ىلعوا لا
 ريثعا نه ' لوق ىلع ى قيماذهو ىهتلا قاشالاه دش 7 ١

 ع ا 5 2 ًرقولهنامدقت ل 8

 كالذؤ نبع 1 ىولبلا مون )هتواص (لسقتال )ني قا 5

 ٍِ هللاءاشنا ام . رق قاياه ىلع 4: هيف داشفلاب ا, ناخ ىضاق 0 لوالا ف 2

 ديدشتلا كرئاماو 0 ا ا يلا علا ب 00 هنوك 0 1

 ا نودلاتاسهيف مهمل لا تاصصا 0 2 اناباوب ذكو
 و (دفتال) كسل الز. هدضب نين رق ها هللا« كح 2

 نااار 0 3 ةمسل 1 ىَز ر 9 مح م ار هم ناعما 7 000

 1 (دسقنال) ناشااىا ( هنا ) سا قري ىلع هبا ةيبسنلا ىفاثاز اوداذ سرا :

 (ىدي رئاملا مصنو اى وذا اذكو) ثاسالا قبس 3 رمشو ىولب 0 ه نال ار 7

 ةلوسرو نيكس شمل نم "ئر ههلانا ارقولو) لوالاوع مجوصلاو
 ١ ميلا ماشا كلن( رخاس لا دنع هتولص ( دسفتال ) هلوسر نم 0 2

 | .ركذ دقف نيمدقملا دع اماو يارعالا و ءاطلل داسفلاب نومك
 ١ نوك ىلع ءاع . اًذهو رفك هداقتعاا ِء 20 دسم هل نم ناغا 1

 || ايارعانا ىك>ام ىلع مهفلا ذياا ردا اك نيك كرسشملا ىلع فطلب

 .(| *ىرب هشءاناف هلوسرنع ائيرب هللا ناكنا لاف كاذكح أرب الجر ع“
 / ٠ ]| عشب هلع هللاىضر عما اهدتف هنغا رق ىبارعالا ىكدف رعي لعل ا

 ناب واراودلا ىلعر ا اههجو وةءارق ان فان ثكلاىف لقن نك

 ريو اضلا نيم دع: دما لوق ىلع دسفتالث ا 00 ىلسف مسفلاو

 1 ري ' لقملا لوف ىلع ا اعطق كلاسسفت ا لاذلا ا



 قاقأ عب ل رقوا ىلا متم ملا ريخ *نتناو ًرقول مدع ْ
 نونذلا رغغي نمو أرقوا امهفماللا حجتن انلزتاو اتلمج وألا محب انردقو
 رسسكي ر ورغل اهلا مكترةيألو قاامحف ءاسهلا ا 7 وان لعيامووا هللاالا
 مدغتام ىلع. رخاشلا نود نيم دعما دنعدسفب رفك هداعتعاامم كلذ لكءارلا

 «هيولص ادي ' لادلا نيكست م دملا عدن ًارقول ن نابع ىقط ىو ءو اق ىقركذو )

 نولخديف ( لاملا اكمال ىو اقول ) اهيقركذاذك(و ) هانمدق دقو
 ناكم)الالغا مهقانعا ىف( تةلخ نحأ ارق وأ - - كا ركولو) هل هل نحال هنال ةتولص (دخ 2

 نانه( نب رخاتلادنع ) هتولص(دسفنال ديدتشتلا كرب دعت كاما أرقواانلعجانا
 انلع ناكمانتا< ان ناكم نحر كذهتاهةياكناكمةياكركذ «لوالا# نالصق
 نكلوات راقتناوأقاتادسفتالن ارا ىف هلثمو نعم ناتملكلا_راقناذاه:1 لصالاو

 ملزاو ناعاو ر فسويوبا نعو امهدنع كلذكف نارقلا ىف ةلدبملا نكت
 ىبالوق سابق ىلع دسغنالوا ه4 وق سايق ىبع دسفت نارقلا ىف ةلديملاو انراقتت
 اًقاقتا دفترقكهداعتعا امم سدلو نارقلا ف لشم ةلدملل نكيلناو فسوب
 كتعاقاقتا دف :لصوورفك هداعتعاامم نكل نارقلان ناكناواركذنكتملنا

 ضي ناكدب ود قتال فسوب ىبا سابق ىلع مهضعب لاقو خيال ةءاع
 ناكم ماعلا لوالا لاشم دسغتاهنا فسوب ىنا بهذم نم حدتلاو لتافعن ا

 ءاوا ناكم ءانا ىتناشلا لاشمو مبلعلا ناكم عيعسلاواريصبلا ناكمريبكاوا مككحلا

 تبصن ناكم تعطس ثلا كا لاشمو كل ذ وحنوبنيباوتلا ناكم نيئاتلاوا
 بارغلا ناكم رابغلا عبارلا لا شو سكعلاب و تعفر ناكم تةلخو سكعلانإو
 ناكم !تةلخ نح هلوعق اذه ىلعو“نيلعأف ناكم نيلفاق سماحلاا لاشمو هوحنو

 ني رخاتلاركذ صيصختل هجوالف اقاغتادسفيالاهوهو لوالا مسقلا نم انلعج
 اولغواومانتلانا هلوقى مدغتام ىلع سماخلا مستلا ىف تورخاتملا هقلاخاما

 ديدشتوددشلا فيضة ىفىتاثلا «لصغلا »8 مل اباعص|كئثلو|تاحلاصلا
 نع كنولثس وال تةتاولتوأرق ناك نعلاريغبالت اك ناهنا هب لصالاو فشلا
 كلا ءودار و توملا 0 ةعاسلاوا اولتقف دردشت ريغ ةعابسلا

 اقلظوفوا هوو قلفلابر ىف ديدشتلا كرتزاب تعملين او دسفنال ةوحنو
 ١ اذك دفتاهنا عاشلا ةءاعرا_تخاف ةرامال سفنلانا قوا مامقلا مهيلع
 ' دقتال ىسنلا ىلعانا عب ماعالا ىضا_هلا لاق ناخ ىضاق لاقو ةصالااىف
 نمدعللا كرا نا ىلع معاشملا ةماعودبعت 8 يالديلا 7 وهف والاب كرب

 00 يم يي حجج جو



 عمق نوناز رخاتلا لوقو

 ع ا وحلا هنا رك نيمدفتل ل

 طارصلا ان سارق دعادسفتال ديوشتلاب اتيسفا ا نانا
 ناكم هلجاعلا ن رويذكي ههيشياماذكو رييغتلا 0 دسفتال ماللا ر

 مسّقلا نم هنال فسوب ىبا لوقىلَ دسفنالنا ىو امهلوق ىلع دس
 اًضياىالخهل نوك نا ىجبشو كك عن معد ناكم ناس 1

 نم هنال دسفت رها_:تاامو ناكم بتكن
 لولا مسن نع هنالدسفتالربتم ناكم هيف مهاه دع ءالوهز

 قز رم مهيتانام عبا زا مسا نم هنالد سقت هر وسو

 ىعملابراقتاماو رهاظف نارقلا ىف هن :وكاها لوالا نم هنالدسفنال لوم

 تدنوا قرزلارو ردا بيس لوسرلا نال بيسلا ىلع ىبسملا مسا قال

 نوكنوا ا_ضرح نركت ىد لوالا نم د ددسعفتال "يش ناكم' د

 نمهنوكل فسو ىبادنع دسفتالزا ىجبش و دسفت نيكلا_هلا ناكم نيله

 دسفتال كد ناكماعت ءاد نيمار غلا 1 .مدعأ دسفتال | ةذها[كعدوام َّ

 ناكم نير اغلا نم عبارلا نم هنالة سعت الا اكم لوكام ضمك ى عملا دع

 ١ نيرساهلا ن نهناكمنب رك ثم | نم نارك ثااآلاو هه هنالارهر: :ءدسفت نيلفاغاا 0

 نيل اوىازلاناكم ةءع هلل نيقةااو ءارلان ع يدا سءاملا نم هنال دسم ْ

 5 ردح ثاكم راق ةءارق 9 0 ا 1 دسقتالا ا

 هنوك اما لو الان هنال دسفتال ربحي ناك. لا كنع و
 ْن رذاكلا راستخم ن 3 9 ا نالف ى نعل بر اعلا اهاو ر هَ اه : نآرتا /

 او رضانلاكحم 'لاشمالا كلا ذك كااذ ا تاددع نم م مهانأ ادعاسب

 اوفلتخاانازناف ناكم ءاملا هبانييحاف تيم دلبللا هانةسؤ لوالا نمهنال

 ةيمظاا ضرالاب ىب 6-0 ءاملا 0 00 الا ن نم هنال 0 لاق 8



 تا كلذ خال نك ب ع

 د

 انه و ءانلا نءلدب ءاطاانال( دسغنال) ءاطلا ناكم قوفنم ةانثملا( ءاتاب

 0 الل فسخ نمالا أرق واو) عملا ريغتب الف ف قرصلا ىف فرءامىلد
 : هو خا لصفاذه نأ ملعاو عملا دعا(دسفت) امهيف ءاطلا ناكم ||

 منقل .تاعدقو 5 ا ءانئا ا >الا

 ءاتلا ناكم لادلاب هو-+واادنعو سش>اقلا كعبلل كسفل سكعلان وا

 ذ ١ نالدسفتال ءاتأا 0 4 اظيهر دشا 0 ْ

ان /ا 0 و "برسل .ىعملا 0 كسفت
 1 10 ال ءاطلا ناكم ا ه

 ْ نمو*و ىلاعلا 3 7



 دل ناكم ءابشلا 1 8 1 0 نس
 0 ءال كيسديفلا ءاطأا ناكم ءاتلا ا هللا ريق عظفلا 0 سس

 ا تكا ةكو .ر وتلاو قاع: الا ىف ايهاثم وه اه كل 7

 : ع ءاطلا ناكم ءاتانر رو“بمإ ٌٌ 0 وأ 9 ىنءملا مدع دقت ل

 أ تب 000 حافلا دبل دسفتا ها ءاستلاب انابارإ , نالوا

 ' أ ءاطلا 1 ءام 1 0 0 0 0 ةيسان : 2طن
 ١ وص دقتال ءاثلا ناكم ءاطلاب طوملا ي>اصك هيف هك هنال دفن

 || ءاتاءاهت كتجيرملا مزمل ىفذخالاا م هو مضلايةطوملا عجب ينس نوكيز
 1 نالدسفنال ءاثلآ ناكم ءاطلاب نوئُئطسالو ىعملا مدسعلا كسلا لادلا ناكم

 | بتملا ةلاج ىنعلا اهب ريغش رضا ا ءاطلا اهنم تاديادق دا اولا ءانلا

 ا( دات هانا ناكم ءاطلاب ءاطشلا ةلحر ىعلا معا دس ءادلا ناكم ءانئااب
 هالحرو هادن تعفترا 5 ءاسظلارمسك 1 ' ثتيلا ىطشردصم ةنالا شحاقلا 0

 أ ءاطلا ىف غدت ةنكحاسلا ءاثلا نال دسفتال ءانلا ناكم اطلب ا طعما |
 : نه هناللس >افلا دعبلل كسلا ءايطأ ناك ءام ان ةقئان ا رقواو ا 5 و مزلبف

 لا ةوصأ دادفتال ءاطاا ناكم ءاست ان محا ةيذاك هانى قوت هرمصب قات

 ىرط له ضرموا ع زفوأ نر نع مرسلا اذا وذ لاضنرا اتنيزع 1
 ىرط نا ىلع ىنعملا روكا دسفتال ءاسطلا ناكم ءات لان روتف نمو ءاتأا ناك
 ًَ ردتلل ماه تالاو رسل روتقلا ن ناىلتواثدح ل هىاثودحلا عع ن نا 7

 أ نيطلاو ثالذ ىبت كناىا: الءارو_:5 نم هعحر دنع كارصِب

 م دقتامل ه_سفتال علطان ءءاكم علتا ىبلعا ش 0 دعبل كشفت و

 دعبلل دسقت ءاطلا ناكم ءانتاب فئاث ا_هيلع قاقعا
 0 اغا انهذ ىعلا مدع داسقت نواح 5 ءاستلان نوادي 2 , مدس ؟

 نس ا نا: ينذسني رخاتملا نضعب لوق ىلعتا نيمدفتملا ىلإ وق
 )2 داضلاب 0 أ 00 ءا هناكس 0-0 اولي ع 2



 00 0 ناكم ( ا لس مهللا

 ا! ىلع لوقاالنا ىلع قدح ىلاغت هلوق ىفاو ءابلا ىتعم ىلعو ناولسلا
 رام ارولو) 2 ”دلات ال 0 0 هد ودم 00 بلم

 / حانفا دعبل مد 0 اهناك )ع ةنيعلا نا ءارق رقواو وو دب ش)

 !) اه ىا ( 0 تحت سانلاوإ ا 2 ما
 قخام نا عم قافتالاب دسفتال | رفكه داهتعا نكي ملاؤا بار عءالاىق رييغتلا

 31 .ىلعةملك افورح ضءب مدقوا #« .دئاوذ © دحاو
 : 1 سيدو سلال نا فرخ ناك خرسوا قم

 سفن ىردتامو أرقولاك نعمل ريغتب مناف ةيانم ذلك كرتناو ةسلكب
 ورعلا نم كءاجام دعب ند ره ءاوها تعبنا ناو ًأرقوا اذ كروادغ
 ىنعملا ريغلا ناو دسفتال ةياشلا هبَس كرب اهلثم ه ةئلس همس ءاز>و

 » نودحساال نارقلامهيلع ”ىرقاذإو ًارقواال كرتو نوتم'وال

 .اقتعءاو هب ىلاعت هللاربخاام فالح ريخا هنال ةءاعلا دنع هتولص

 1 ةلكداز تاو لوالإوه ع ةرورمضَو ىواد هيفنزال دسفتال

 0 اولابوهللاالا نودعتال ًارقناب ىن نعملا ريغتيالو نارعلا ىف هدان لا

 ناو أرقوا اهلعاهنحرا روفغ ناكهللإنا أرقو' ىب ردلا ىوذب وارب و
 اهنكلو ىنعملا ريغتناو قافتالايدسفتال ملعا ميكملا زب 6 تنا

 رقوامهرجا مهاف رفكواحلاص الع لعو رخالا ولو هللاب نعأنم
 ص دسقت هدقتعم رفكيامم كلذو< و نسملان ىذكو نمآو 5

 نارقلا ىف نكي ملنااعا ىنعملا ريغتو نارّعلاىف نكي ل نا اذكو هيف



 ا م ل ا ا 0 ئ
 ءاطن ا ىمالكلا اذكو تارةلاىف ةريغملا ةملكلا تناكاؤا دسفتالفسوب ىبا دثعو

 .ةلكلاوا ةيالاناكوامات افقو فقواذاهناالا هنآ ناكم ذبآوا ةلكناكم ةلك رك
 لصقلاب ىنعلا كلذ لاول لصولار دقن ىلع هدقتعمر 464 نام ناكوأو دسفتال نقاد

 ىضاقك ىوانفلا لها نم نوهمحلا هح ىذلا وهو نيمدعتملا ةدعاق صقل !ذهذ

 .انركذده فن رخاتملا بهذم اماو دشرت رهفاف ع ورفلا هيلعاوعرفو هريغو ناخ '

 لواىهىتلاةواصلا سما ىف ايس ىلوا طايتحالاو راتختامب لاف هعضومىف الك
 ىداهلاو قفولاوهه 'اصس 0 اهيلعدرلا بساحام

 4 ةولصلا يراحةءارقلا ىفو هركبالامو ةواداا ىف ناش ركياوق تان ا
 ِ ةوالتلا ةدعدوو 2 6 7

 زرحلا هيفو ةباحكاا عقب كلذ فرع فيلاتلا ىلع ةولصاا ىف نارقلا ةءا رقي كلبا
 ىلع افيفحتو مامالا ىلع ىمالل اريستب لصفلا ةءارق بحتملاو ضعبلا رعش

 أ ارقواو ةمان:ةروس ةئكر لك از هن نا لضفالاو هيناذلا ىف اذك 0 |

 قاتلا ىوراملاةَز زكا هناي اود 5 5 ليق ةمكرىفاهيق ةانو كرو ةروسأا

 برغملاىف أر سو هيلع هللا ىبص هللا لوسرنا اهنعالاى در ةشياع ك تن 0

 رخاءارشنا دارا اذا هنا ناخ ىذاق ركذو ني:ءكراىف اهترف 'فار ءالا : و

 ناو ةءارق اههاطنذا ةناا_ه ا م ةروسوأ ندكااف قر ةروس

 ثلث ةءارقزا عيحصلاو هيف اوفلتخا تان ثلثوا ةلي وط يآ رش نا دارا
 1 نيوضصتل ننساك ناو ىلوا ةروس رمصقا ادم تغاب اذا تانا |
 تام ىضاف هلاق هركبال هنا | مي او ةئاقلا ةمكرا ىرخا ةروسرخا أرنا |

 ةيئاثلا ىف أرق مث اسهلوانهوا ةروس طسو نه ىلوالا ىفأرق ولاذكو اضيا
 نكل ٠ هركيال هنا حصالا ةريصق ةروسوا اسهلوا نموا ىرخا ةرا وس طسسو ( ل
 رم راناروم نيترولا نيب 2 ااذا ادخل ا رتل 00 لل

 رد ريكاوا نات امه تاكاذا 0 وا ل 1

 7 د0 هعورشب ا 5 هك 3 ةرورمطلب لعفش النا لوألا |



 ١ ثلث كي 1 يع 8 3 ةلاطا ةيئاثلا 00 0

 د ىلا اك : ةرعس نب رب اج ئورامل ضبا هركيالهنا حيوا نيئرو ع ا
 [| هللاوهلقو نورفاكلااهب'انل) 2 هليل برغملاو اك ليسو ةيلغ ١

 ّ 'ةدحاو ةعكرىف نيدروسلانيب عجوا اذكصو هجامنباو دوادوبأ

 و ثكاواةروس امه: كري ناالا هركبال ٍ لعقولو .ضرغلا ىف لعفبال ثان

 ّ تانا اههنيب تاك ناو هركدإ ةباىلا ة ةنأ 0 ةدحاوأا ةعكرلا ف لقتن او

يئي ا »0 0 2 ا
 و نبأ ١ 5 0 ثارالا ب

 : 0 وهذ هضي رثلاو ْ

 وأ نع لضفلا ع قسنلا ىواقف وىهتنادب سأبالف
 . 0000 هللا رص 0 ةيناللاىفو بهاىبا اديتمت |

 بولا ر رك ىلوالا ف اهأرق تلا قوف ةروبس ةيئاثلا ىف ارشينا 1
 ىلعزع ا ل ادنصق ناك اذا 0 ْ

 0 ا 5 0 1 0 2

 اا لكر ا لاخلا 00 0 0 هللا 3 يناد#



 م ا نير نوعش. 1 0 ا 1

 هلام رحو مهاب دو. يهند ناضقن هيفاع ىلع.م اوعلا لمح نا راخإلا 1

 لاسبجلاو ىرغلا لهاو لاسهجلاو .ماوعلا 0 تلال مهابتع مهب ١
 5 ةنايص 0 / 1 00 ندا ا 18

 4 هلا راختءا 0 ل دقن وصلا قار احا
 هداف ظفدو فلكم لكوع نيع ص رق ةؤاصلا 95 . زوحأم طفح نإلعاق

 لضفانيع ةئلسو ةياقك ضر 'رذ نآرعلا راش ظوحو بحجلاو ةرو هرو سو ناتكلا

 رظنلاوةءارقلا ىتداوع نيب موج هنال ل ضفا ىنوصملا نء*نآرقلا ةءارقو لفتلا ةالص نم
 نسحا اسيال "هلبقلا ليقتسم ةراهط ىلع نوكينا بيس و فوصل ولصق

 ةرم بحس ذو_تلاو ىعسي و ديس و نارقلا مظعتل الاكاو اهاركا هبا
 مجم وا نذاوملا باجاوا مالسسلا دروا ى> ىوند لم لصشبملاه ةدحاو
 لئسلزاونلاىف رك ذو ةخلا ىواتف ى هركحذ ذوعتا ةداعا هياع سبل للهوا
 أ ىميمسا_ةلاوبا لاق ءاسطخا لأق مسولو ةءارب ةروس ادمان لئاقم ندمت
 ْ اه تكاذا ةءارب ةروسىف ةيودتا | كراغا لئاعم ند هلاقام ميلا ىدنور كك

 اذهوىهتنا ةيعستلاب تأيا و ذوعتيأذ اهأدتبا اذااما كافنالا ةر روسي اهلضو وا
 لري بدسوو احا هنال كالذو ءارعا نا مهريغو ةميسلا ةعالا هم راعام فلام

 || مفراتازن ةءارب و ناما هللا مسي نا .,سابعن.او ىبعنعف ةءارب ىف هيزءسلا ةباتك
 | ةروسسهيلعتازتاذا ناك ليسو هيلع هللا ىص هللا لو سرنا تامت© نعو نامال
 مالسسلاهءلع فوتو اذكواذك هيفركحذ.ىذلا مضوملا ف اهولعجالاق ةباوا

 انهيفذال لافنالا ةصق هيشت اهتصق تناكو اهعضن نان نيمو
 لسبقو امسهذي تنرق كلذلف :دونهملا فن ةءارب ىو ةوهعلا ركح
 لالا ىف ِتازن ةدحاو ةروس ةءارب و لافنالا مهضعب لاسقف ةباطعلا فلتخ
 | .تكوتو ناتروس امه لاق نم لوقل هجرذ اههنذب كرف ناثروس انه مهضعب لاق

 || لعست ل لوالا هجولاىلا رظذنذ ذئيحو ةدحاو ةروس امهلاق نم م لوقا يرمسملا ٠
 اتوا ءادتبالا »سنع 0 نس د هل رطل مو اًقلطم 5



0 

 ٠ ءاندالا ءادحا دنع ندب ا ةراودط لافنالا

 ريدقت لو 000 0 ما 0 دنع 0

 1 ل اهوب نيب رالكف نارقلا م 03 ىلوالا لبق

 8 ا نار رّدلا ار نم :لاقهنا هدام ,ع ىور نينه

 لكىف لبقو عوبسا 0 ممل هدعح ىذشنا دارا اذا لوو

 : زواق عا َق 00 ىعل كل رابلان ا ودا

 اص راي لوا نار ةاا م قفاو اذا لاق ل 0 نإ دعس نع

 وح هكثالللا هيلع تاص ليالا لوا هسّمخ قفاواذاو ىسك ىتح 0
 0 رئلاو دوادىبا نيسىالت مايأ ثلث «” نم لقاىف مث م 2 نا يتلالو

 ًّ هيلع: .هللا ىلص هللا لور لاق لاق صاعلا نب و رعنب هللا دبع نع

 ٌْ تارع ثاث دحا للاوه لق ةءارقو ثلث نه لقافؤ ارق رف نم

 | ءىث اذه ثيالاوبا هيقغلا لاقو عباتملا ضعب اهنعحلا نارقلا
 دكلاو ع "لا نوكي ناالا هب سابالف راصمالا ةماو نارقلا لها
 ”قادا انثالا - نم ترا هدلجر 1 0 .ةءار 1 اب سابالو ةرعىلع

 ىلا 0 رج ماه سوني هللا ىلص هللالوسر لاق لاق كر
 دي اكلم هن للاعتهللا لكوالا هع طضّصم نخل ن نيد هللا بات 5 م ةروس

 : ١ ظ الا بسن يظعتلا ةأعار !نيلجرلا مو به ىه ب 4! ى 5-0 هيذاو

 1 اضف ىهااهبذ ةواصلا نع ل تاق وألا نار لأ ةءارق نع

 ىنلا ىلع ةولصلا لاق ججيبستلاو اذا 00 هللا ىلص كا

 0 0 وهووا 1 شام 2 رقلاو لطفا م ستلاو و ركذلاو مل_سوهياع

 0 00 0 هر 00 0 0 ىثلا هلق 0 0

 اا اضيا رو“ هلا درء ه هلل ةساعلا عضاوعو

 قهيبلا ىورام اهئم 4 ؛ راثالا دوروا معياشلا نك هإوّدن و

 :ه:ءاخو 0 07 ل نذدلا 3 ريقلا ىلع أر نأ

 ت2
 كي ا فل



 هتءارقلا 1 ”ىراقلا ىلع الذ عاقتسالا ب :اكلا نكمالو نأ ا 3

 أرقول اذه ىلعو بتاكلا ىلع فرقا سااا لآ فشار .عطومىف ا اريج

 رظننع ولخمالو ةصالمخا ى اذك مثأي مان سانلاو اره لسيالا ف عطسلا| ىلع ا
 اوحتفانإ عا_سالا كرثىف نوردعي لبعلاب نولفتشم هلهاو تيبلاوارشا 1

 ءىرا-ةلاناكواو نارّلا ةءارق دنع هّقفلا ةءارق اذكو الفالاو ةءارقلا لبق ل
 نلطلا مقب وارركحا ناكذاو علا نب راملا ىلع بج ادحاو ب

 عامسالا لرت اي نمضتل لج ناركلا اوشن نا موق ر )9 , مهاع بحال عاةسالا

 ءئرقاذا ٌنارعال عاقسالا نا لصالاو ةينئااىف لكلا هنسانال ليقو تاض'
 لصفم كلذو 0 راخ هناا [تفنلط نوكي نانا هقح ماما هنال نيران شر
 ض# ؛اا هذ ىك مسملاقح ةياعرذاك نيح هما درىفاك ض-ءلا تاصناب.
 عضاومو قاوسالاىف هأر قبال ناب ههارتحا: ”ىراسقلا ىلع بح هنااا لكلانع
 لها نود يلع مالا نوكي ف هم رد عع 'اوه اك اههيذ : رقاذاف لافتشالا

 دتعأ رتول اذكو اه.ل١ جاتحملا مهدامسا كرت مهمازلا ف 7 امد لاغتشال

 شاملا ةرورمضلع امسالا كرت حجبااذاهنال هقفلا راركش وا سب ردتلاب لغتشين [
 اذه 'ىراقلا ىلع مثالا نوكيف ىلوا بدلا مالا ةرو 0 نالف ىويندلا |

 رخ تما ىلع مثالاف سردلا لبق ةءارقلاأ دج ادق ناكاذا اها ةءارقا ىلع سردلا قبساذا
 دج اناف“ئراقلا ىلع مثالا ثوكي كي لاغتشالا عضاوم نيبو اذهنيب قرذو
 لا_قتنالا مهيلع رسعي مهل ةدعم عضاوملا كلت تناكن أ م مه.اعاىف ذخالا لبق |
 مظعتال تس ناكاذا ايظعت مداقاإ ”ىراقلا مايق هركيالو س مردلا فالحب ابن

 عوطتلا 500 نم اذكو هتيم لضفا نار هلأ عامساو ةشقلاىف هركذ |[ 1

 نيا وشم دنع نكي لنا لضف انارئلاب رهجلاو لفنلا نم لضفا ضرفااو اضرف عقنإف ا
 مرخلا ريغ ىمعالا نم اهلعن نم لضفا ةأرملا نم تارلا ةءارملا لعت هاير هطااق

 مات ل الو ىواتفلابتكىف هوركذ اذك ةروعاهتوصنال هنم اهلعت 1 1
 اذهو لستغل لاه نوصملا سال نعل ىدت :هدنا ءاجر ه هدفا وأ نار مر رفاكا

 تقع نارثلا لتنمو لصف ريغنم هسعال هنا فاسو ىلاز و د#لو

 اسهجري ةاذقلا قح ىنءاروجا ىلع تضرع ملديلاو :واصلا هيلع هلوقل مثأي
 نارا نم ةروسن٠ مظعا اينذرالذ ىتمابون ذ ىلع تضرعو اي نم لج

 مدل لاو ةولصلا ةيلع لوقو ىذمرلاود دوادوبإ مر اه. ام لجراه# :

 ىبرادلاو ع اور ع ا ىللاعت للاؤاديس دولا

 0000 ماسلا

4# 



 دوادولا 5 مدح كك 0 تاّضق ١ مااحب 0 1

 يذالاو م ةنادع كلذ بيس مالم ب ا راوسملا كاوا

 : بيلا هركي و هب هب وجو طقس اركت» نشا ” فورعم لكنال هكرت نم

 1 كان ةةيغلا لعقب .هيشن دا هل ذل 00 ةيطقع نا 0 3 2

 1 ل د 0 0 ثيدح“ 06 0 0 نا
 ْ نارقلا هب دانازو لهىدنمملا الثسو ةرهاط ضرا ىف نفدي و
 نود دتمل|بتكو محملا ديل قانهل انحتس زوم راب>الاٍدعاَوك
 |او- ىلع بوكر ازو< ام ظفجلا زوج وظف اربغل نيعلادس وت. ركباو

 هو :ريتسلا ديا أرقاذاف © ةوالتلا ةدصماماو ول لعاهللاو ةرورسضلل
 : 26 0 لعلاو بعلاج اركان أ 0 0

 : نيب ةدصم ةع رمال ةولصلا طرشي دما نا 0

 1 0 ةدجا هفدجسف دوج مانا ه0 0 0 ىبب
 0 انا لاادسأ] 0 0 0 0 ران 1(

5 

 ا وايهارقيالف امه رصسا ل رذرعت لاق نيتدجسل 0 ٍْ هوس



 ا 7 ا اهناّرقا ل ةولضلا دودص# ةياثلا يلا دارا

 ىدحسا ىلاغت هو اعلا ا عاود ا
 ْ 0 ا نا ديذال نب - تاضف 0 1 ١

 0 'صؤو د“ 00 م ناندلا 0 اكل لدتا

 نيبمالسلاو واصلا ةيلع هناديفأف دياَع القا ركشاه دجستو ة ةيول دواد هلل

 بوجولإق امال 0 هنوكو اتيت ببسلاو مالسلا هيلع اد 3

 نيودكلاو اماماومعنلا ىلاو 1 اركش تبخو اما َثاداولاو ضئارفلا لكف

 يتلا كيأر دقو دولا م مرسل ص ةدصم لاقا منع هللا ىضر سابع نيا نع
 مويدهبو ةللائده نذلاكتاو ١ أرق هنا ةباورؤقو اهيذ دل لسوف اعدللا ىلص

 ىتلادانحرص هناقاثا ليلدق ه ىدتس نا مكين عا ن رع دواد ناك لاقو هدقا"

 دو ادن ءادتقالاب ما مالشلاو ةواصلا ةيلعةثاو هر ناك سو هيلع هلا ىلض 00

 ءادتقالاب نب زوقام اضن اقكم كالذي مالا هيلغ هصيصنمت ىلع لدباع هك 3 ْ

 مزعلا ليبنس ىلعهي ىحاات سيل هنا ىلع دولا متاع نم سيلدلوق لمح ذئيخ كمي
 ةيئسلاواانلوةوهام ىلع بوحوااال ةيضرفلا ىف ديف لاقخالا نم هيأ تاني
 1 ديع-سىلانغ دأ .ظفالاو 0 و دوا ,مأمالا حجرخاو ىئاشاالوق وفاغىلع

 | ةدسلا ىلع تيئاف ص ةروس بثك !قاك مانا ىف ىنسأر دقللاق ىزدملا
 || مسو هيلع هللاىلص ىتلاتيتاق ةآودلاو ملقلاو حوللا تح هننأر ”ىش لكدجسش
 لغخإ هضراعي الف اهب مالا حي رص اذهق اهق دودجتلابىف ماق هئريخا

 اهنع تسل قلطأاو قاف_كنالاو مضلاى هو رخوالا ثلثلا لوش هناف كلاماعاو

 لوح ذت# للصفلا نه *ىشىف دعما ملل مالسلا ةياع هنا سايع نبا ىوزامل

 ىراذعلا ةاورامل اكان مصيالو ىوهيتلا هفعط فيض مدائسا ائلَق ةئيدلا ىلا

 .ديقلو ا 5 اا سابغنإ انغ 5 0

 فدضف تدع ا ءاسلا اا ًارتفذتعلا ةر 0 فلخ تلصلا مئاشلا
 دس لاّزااك لسو هيلع هللا ىلص مس املا ىلا فلخا هب تدع لاو هذهام تلف

 00 رهان 2ع ل راوراموباتلا تداوم 1

 و ا اا نام ناس ا :



 تس مس ا 2 2 ا 2 ل ا ل ل ل

200 

 .جلا ناذادنع عيلان ريتعه ىهنملا فرمصتو 0 امهنال اضيا:

 نكتإت ةولصلا ىف دودوم هعاعمو ةوالتلاال عامبلا عماسسلا ق>ىف ٍ

 سنج نع اهنا 'ىتاثلااماو 0 عم 0 ال العاك هلا

 ظ لا ىلعو ىلاثلا لبو 5 مع 0 0 نارا
 . انع هيش ىلا نب ىوردقو هيف 0 20 || ذآ م الق

 1 و ةعباتلاب را ا ا يعم

 لا كلت ىف هعموه نمت 1 ع در لعلوم هيلع تحأل 3 ملا اهال: ولو

 عئاملا لاول ةولصلانم غارفلاد_عب اهنودعس لوب هناق ب

 هنا اسهلودح»نا ايات عوتملا ب بلقو مامالا دعب منا هناك مو هلا

 1 قبس يلا عينا 3 ّ 0 راظنلاب ةءار ةلان ٍِء

 بلا رظنلان رجلا مدعل اعاججا هتولصوف سنل نك هنم اهععم نم ىلع
 ! هت الصوف سبل زم ىلصملا اهععمواو مهم>ىف ةولصاا ىف سدل نه

 واصلا كلثنع ةيندجا اهنال ةواصلاىف اهركلالو ةولصلا

 عنج نم ناكناو اهنم ىنجاوهام ةولصلا ف لخدالو اهتءارق نم
 راف انه ةرورمضالو ةرورمضالب هنع ىهنم وهو اهنم أزد ريخأت

 5 ا ناكذ ةواصلا لاءفا نم سدل عاملا انو ى ىتجاريغ تسلا

 1 لوالاما ةولصلا 0 ةئع اا |هروصس 1

 هن * ضرف٠ تن ذو مزلت تعأل للام 0 نموه 'لدقب ديال ةواصلاو

 نو" وأ ىصوار ,ةأكوا 0 ضلئاح نم اهم نم م ىلع ب تك

 ٠ هيفوه ىذلا عئاملا مدعو عامسلاوهو هقحىف بيسلا نوعا ع ١ ق
 ةاكاجم هنال نال ىدصلاوا راطلان . اهععسوأو ةولصلاب مه اكتا

 سلو وردك ال دادت هنثال ةععم نم ىلالو هيلع بجيتال ا ىج#ةواو ةءارقن

 !وا ةبانكاب بمال اذكو .ةواصلا زاوج .ىف هنازيجال 1 ةءارشن



 ا 5 هلل امال: ولو ل 3

 مص ذااهتداعا ةمؤلي الواهب ءاعالا زو ه 0 2و نط رع نجاه ده

 رورأخ ا ىعمةدان زنم و لما اا نمدحسف اهل موش يسون

 ىلاالا مدهتبنا بوصل و اًكيا اهم ع عب ماي ايقلا بصسي هنا

 كلذ هفاامم ةرك ءالو ةواصااب اهمشن هلذ 5 اءمذ رتالو ةقلخ توعماسلا ٠

 ىئحءاد والا معلا هلق اودقرب وا اودوصسل ٠١ ا فولو اوناكثي> اودع

 بهذو ىلاثلا ده لوا اذكو مهتدحم دسفتال |.  ةدك# داساف ره

 دووعتلل يهتم عمابسسلا نكيرملاذا اهئوافخا قاتل ىعسو 8 || دعست |

 ةلس لعل اهل رم واّقحر ثلا ىلع د تالا اهرهج وس اًممهتم ناكن 9

 نإ .«تناالةوالتلل دوصسلااةبن طرغشإ وتقوابد يتلا مدعأ ءاضقال ءادا عن ربك 0

 نيعب نإ هياع سالو اهددع دعس:نا هياعف ةددعتم تادع# هيلع ناكوا يح

 ملكتلا نم ةولصلا لطي .اماهلطبب واذك ذي ال هذهو اذك دب هال ةنصسلا ندع

 عضولاب مدا ةرمعسلا نا 0 لوق ىلع ىئم اذهو ثدحلاو ةهمهمااو

 لبصم نم اسهم نءو. فاسو ىبالا اهال> مدقتاه ىلع ححالاوهو عفرلاب لب |

 اهدعب ىدتقا ناو هعم ىلصملا دم اها ىلصملا دعس نإ لبق هب ىدتقاو

 كردانا هنع تطقس اهيف اهالث ىلا ةءكرلاىف :زادتقا ناكرزأف هادم

 هكر لولو را كيف هضم مامالاا هاك دقتلاةءارقلا رثا اههنال عوكرلا هعم |
 طقسا مدعااهل هدو“ ن م ديالف ظةسسنال دنقب : موا ةءعكأزا كالت 5

 اهلدوجصملا | َّق م تطقس اهيف د 5 لو را ةدمعم 0 :

 ثلث اء 7 رش ملاذاكالذ لو ال اهونيلناو 0 ب 0 3
 ا 0 وأو روصتتف ولصلا ةدصسي ىراتنالف أ رقاذا ما قابامىلع رثكاوا 1

 اعاجلا اهب ريخا اذا ,سعأا نع اهههش لو اهتم :م لكىلع بس ع

 امهلانالخ فين ىبادنعابب ريخا اذااهمهش واه دعس نممارلت ةيسارآ

 مالكىف رصملا نم مدقتامل ةوالتلا سا ىف ناكناو |يدعسسي ل :

 هسا ف و ناكل كلا دود ىف كن



 لب 010 ختام نوكنالثا نب ىضبشو و مامهلا نبا ندا لاك مشا لاق

 3 0 تا اهيف العا 0 لوسي 0 د

 0 تورامو 0 هع و ا ىقرلا 0 فواد نع اهتلقناو
 | ىهجو دس نارقلا دوح“ى لوس ٍسوهيلع هللا ىلص تابوا .٠ ناك ا

 ثيدح 0- لكك هلو- - 0 0 3 00 ذولا

 5 1 0 ضع ' ا رافع دعو 0 ناس 0

 : رركولو ماهملغ نارها ةوالت دنع مهدودتس ىف هيلئام حدمدق ىلاستةنال

 1 ٠ 0 انها ثان ودعا قالغ 0 انتلخأنال 0 ل

 1 0 وقعلاو 0 اهلأ رد طوست 0



 ا را ا ريلبلا ل 0 ايناث هلال اهالئ منصفا
 1 دنع ثوكيانتا لخادتلانال لخادئالف ةيالا تلديتواامأ

 8 ا لإ 1 دحر سيك اكو م دنعال :

 يد دا يك فاتخا اذاذ ة-ةيمح ةو ا 7 را 0 َ ايلسعو

 الكا معا , ةوالساب ةدهسلا ىأ رركتب مكنللا رركت وهو لصالا ىلا

 هناكم نم ل_ةتناك قيءحلا لدتلاف 3 -و ق.ةوح هداحاو سلجلا لدبتنم ا

 أ عرسشب ناك ىبكحلا لدستلاو ثكاوا تاوطخ كثب ءاردكلا وحق لوالا | ٠
 | تاك ثلث ا رج يلق ييرعشللا ) نا ها كلك لك |ناب رخا لسع
 ا ءارحا نيب ن'اكلاوه ىهكملاو رهاظ قيعللا داحنالاو هناكم نم موهتا ربغ نب 7:

 ْ ىثم ازكصو ةيياشلاو او ٍتديلاو د_عسلاك هر رع دحاو ناكم هيلع .قلطبام

 || ديء داحتالا دو ناف اذه كرمال سلا وع وطخ ثلثنم لقا(!

 | ةر_عس تفكو لخادتلا دجو امكحوا:امكحو ةقروح ةدصسلا ةيارارك

 ١ هب وازىلا ن_معسلاو| تيلااةد وازع كيذا نيةعر>وا ةعرج 0

 |, فالح ةدحاو ةدجس هتفك اهر ركم ا_دمطاع تيوس واامامالشس دروا ىرخا ('

 .(| ملكتول اذكو ىف 00 نم لاقتنالاو 7 ركلاو 0 0

 ١ ةقيتحدحتااو هود عيبلا سلحا ذو ةوالثلا ىلع شرعا اعنف ةذحا
 | اهرركمث رخآ 'ىثب لغتشينا مغنم لوالا ةوالستا دعب سول لاطا و

 ْ ةبازغلا ريس تالا ةوابصلاف نكي ملدا رركش ابكحار اها بوجولا

 1 اهرهظال :هناكم اوناكم ريع ”ءاق تعائاام ناكضديلع, بى ص اه كارىلا

 ا .كلذالوا 5 دداو ناكك ه: كالا لع ةولصلا 00 رد نال رك ال: هو 1 :

 ا ميودلسلا ديفب !ًدهو ةواصلا نك منع ن ناكملا فال ا نال هئواص

 اهل فاسو ىل لوق وهو : اذ 1 ككل ةكرفو | ىلا كى هنركو دحام ةسكر قل



 << بوجولا ررك رركشا م + اعل رد نا 0 4

 كد 1 امال 5 1 ىلع 20 كالا قا
 3 يجو دال ميتا عماسل || ىلع رركت عماسلا ٠

 سلا هدف بيسلا نال ر ركشإل ضعبلا دثعو عاعسلا طرمشب نكل
 ايلا ىف لاق ىناثلا ناخ ضاق ىوات:نو ةبادهلا فو لوالا ىفاكلا ىف .

 .اع هللا ىلص ىلا ىلع ةواصلا مكحنا ملعاو دخانهب و ريقفلا لاق ىوتفلا
 مدعىف ةدهسأ| م اهيوجو لوقا ىلع م_عسا ركذ دع

 ملا موز زم هلا ا هلم ىف ةلءاانم انركذ ا سلا داحتا دنع
 جوواذ ةعب رمشاا ماوق اهيىلا هتنس ظغط بجاو مالسلا هيلع هعسإ
 قرفلاو ةدعسلانودة:واصااراركت بدن. هناريغ جرا ىلا ىذفالا
 اهنافةدصلا فال ركذي ملناو ةلقتسءاهي برقي مالسلا هيلع

 رشم اهدعشإملو ةولصلا حج ع ةد# هنآ ارقولو ةوالت ريق نم .
 ميسا | | هذه هت :ةك اهلدصسوامف اهأزقو ساحل لديتنا ريق نم

 ,ه هلع ملا هذهو نيتوالتلان .ع :رهشلا كلت هفكت كواللدك*ناوب

 رال ةولاصا ٠١ سا2ا ىاللستخار تعا منا نجد لخادتلا
 ةءضل ةياثلل لوألا عارتتسا مدع تصخ نكل ليلق لع انهو ١

 |ضقنو لوةعملا سكعي ىوتلا فيعضلا عابتتساو ةولصلاىف اهذوكب
 جرخ ىح هياثالالو ىلوالاد_ت!لناو ركذلاناهودرفا اذاف

 34 000 0 ا 1 0

 ذاف ا ا ان د طقمال والا د

 ْ 0 ةياثلادصم ١ ةولصلادعبا_هلدعتياا همزأب 2-0



 ار ةوالا م اولا 17

 , ةولصلا

 1 مالستألا مش 0 هل 0 مطقني قا 9 نايا 1 ا

 ةروعلا ةبادمإ هر وشاا و تيقن ١تانآآلا ه هر مثلا >اق :رصخلاو : ةولصلا ىف

 متخاهب مكرب نادارا نافإ تافانج د»ءاشنأو 0 ءاشن اراب نا وهناق

 ناب و ءانشانا معل لاق مكر ث تت دوا تاعآ :اوهو هر وسلا م اهدمبامولتيق م

 0 ثلثلا يولع 00 00 ى رخآ هر وس 0 ل

 ا .
26 3 2 

 نارغ عءنم 0 9 0 ل 0 رم

 ل 0 ا او الا آي اد : 1

 أ ناتلا منلا ىب وا اهعخوا ةر وسلا طسوق ةيالا تناك ءاوساتي

ت اهتز 10 ةمال انوا انا لبقو
 : 0 7 هيفك

لكلانال هيذكت 0 ملاك :ناو. ع ْ ل(
 ١ .مالسلا عم ما

 ا قاوامل اجلا لدب دمر يسم لش 0

 ١ طرتسشس لتقو اهاطم ةواصلا دودساوا_هاون اذا ةولصلا ع وكر و

 ا 0 0 هالك 00 0 ع
 ا 00 عوكرلا 2

 ١ ةياور عداوهو قئاولحلا سم الا سش لام هبلاوال لبقو ءداز ||
 ١ وهو هذ ىلا أرق : لحزا تلارا اك | 'ةولضلا ل كة 1 دم لاق 1

 | ةر_عسلانم غارفلادنع اهلدص#انا داراناف تلق منلاق اهب عكر



 ١ ناكف تانآ ثلث نود ةر وسلا ةمتاخ نع ىفابلاناللاق ثيح نيديآ
 ءادانا -عاو اذهدوجسل ىلع عوكرالايناي ريصيالبك تايا ثلث
 وصالاىف هوركذاك ناسعسالا ىلع سايقلا هيف مدقا# ع وكرلاب
 را نمض ىف اهتدأتنا اولاقدق تاق تاف مامهلا نبا نردلا لاك

 ىغتساف ناستسالا ىلع مدقم سايقلاو همدع ناسكتسالاو نابل
 ١ ىتاعملا نم خام ن ناسدصتسالا نم م مهد سنا باؤجلاف ماةملا اذه

 الانا اذهنمرهظفاردا.تءارهاظ ناكاه سايقاا نمو مكمل اهب

 معسالا| 0 دقو 0 اوهلب لوألا اقدم لاب لا

 1 سا ردبتا كلذدلا ةيسئااناسحتا قمل ادع

 ا 1010 م ىااىه

 ا يا 0 وكرالب موقتال ماع او

 0 00 0 مدقم كا 00 اوهو سايتلانا
 زوج 0000 الاول اىلإ 0

 3 و كفؤ 1 راف اسد 3 كلذ هَ ا اهسفن

 ايقلاب ودل نا هل ىئبنيف ناسعمالا انو ةواص تكاذلك

 عت ىلا او ادجلاو اين لموي عطغلا لوضح قانكف
 زاوجا وف رهاسلا ناكفركساو 0 ا م ءادتقا اها ىلاعت

 ال مشينا عكشعلا ةءارقلا تااطو - دوو لع 8و
 : 1 نانع ىورادهلاد 2 0-0 اوذخام "0



 م
 دما هدأ 1

 ا مدعتعضاوم اورمصحاذلف هل نضرا لا قلنا ىل لا

 ىولا لوبخالا ىإ 1 8 د اعض و 6 ةعضإ اقرا

 ةوععل نا ديقت 0 ىننبال 0 رم ا مئاقا وه ع ئ

 أ رشنا م 2 و 50 لذ كادل ١ 00 مالا دسمان ْ:

 اوما 00 ةولصلا عوكر 2 دوت ثيل 0

 ةرحصسلا ٠ نعرار ادب هنالء رسل ياخ, واهلا ةولمس قةروسأ رش نأ هركإ و

 ةدحلاة بار قي نابكااذ سكع هركبالو نينمؤلا قالخا نه فلا ذواط قاكلتما '
 ةر د ءازتكات ايالا نيب ن 0 5 00 07 00 روسلا

 د دل 7 3 دست و هرب ناك انيس 0 0

 اذكي و اوه نيع اوان دنا اهعمإ 0 ارقنا ناخ ىضاق ىواتت قو .تانآ ةروسلان

 ثيد نم لكااناعم مرمر ةدصهسلاو يا ليضفت مهول اعقد نوكيل : ا

 قطاع تاعص ركذ 0 هلاؤا بيعي اهضميازاكناوأدحاو : هيث دا لا

 1 0 اذاق كامتلات 9 روع 1 0 ا 3 0

 ةها 00 0 0 1 0 ا 0

 ةءاَزرق 50 ع 0 10 00 ةرو 0

 0 ةروس لكن ةيا ةءاوو ع ا ال مناو فيلأتلل .اريغم



 : | م اق رق نارا ليك و ايا عل ادبلات كنف

 ِ ميا وا لصمملو ةدالا 0 نوكيا

 رادقااوا *ّ ريفا لاق * + نادال 9 ريالا ناز كال

 ل دقق 5 2 0 07 ان :

 : نانتسااو َ

 0 ب -ج ةمامالاق لصف # ظ

 عع ضرف اهنأ ليقف ماكحالا نم ةعاجلا عضو- ىف لوالا |

 لاقو ةبافك ضرفليقو روثئناو اطعؤ دوادودجتا لوف |
 هريغو ا ض رمعر ذعبالا اهيذ كَرْملا صرب الة دك وم ةنس ةع.بانا |

 5 ةياغلا ىف رهاظااوهو 0 هرخاو ةينسلاديشب

 .ةعاسملا ال نب دال راب 10 نيزغلابلا مما 2

 مؤق ىلا بطح نم مح 6 لاجرب عم قاظذ امش ساشلاب
 الصا ةولصلا هكر قا لاف و راثلاب مهلود مهيلع 2 قَرحاَف

 ااقهنامالسلاو ةولصلا هيلع هنع ةئعهللا ىضر# رةريرهىبان ءءريغو

 : ىف نولصي اموقىلام بط>ن 0 د ىلا ودمحت ىف

 ١ :اهريغوا ى نعمل ا مصالانباوه دياريا ليقف مهيلع اهقرحاف

 سو هيلع هلدا ىلص هللا لوسر نع هرئان ةوإ ل تعدم ل النا

 هن انع ىوردلال كالؤ دي'ريل اولاقامتاو اهريغالو ةعجج
 0 ّق اضيا لاا ءاور ةمهجلان نع نول



 ا نبازم اضيا [سقاضو ان ءاسشعلا ادهشل ْ ني

 ١ دقات 8 دو وعلا ةعان 0

 ْ ىلع 0 ؛السسادغ 00 00 رسل لاق داو دو 1

 نماوى دهلاتسم كيبل عرش ىلاعت هللاناذ ن#«! ىدان ثيح >> ث .اوأس ا

 متاكرتل هن فا نا اذه ىل هداك م 4 2 متيلص م ادا ا نم ||

 ده الا رهطت لجر نماهو متالضل د : ةئسن راك ر ثوأو مكدتا 9

 ةجرد ا_هبهءفرو ةئسح ةوط+خلكب هلهللا بتكألا دجاسملاهذه ّ نهم ىلإ

 داو قافثلا مواعم قفائدالا اهنع 2 1 :ًاردقاو ةئرس هنع اهي طحو ١

 ندا ةلدالا هذهف فصلاى ماقناَجح نيلح رلانيب ىداسب ىتثوب لج .رلاناك
 ىلع ارشك ةنسلا قاطنةنال هيفانال ةئسا اهلد# نيستا و بوجولا اهب تبث

 د>اومويىف اجا نا ديعهلوش ةئساهتا د هلا ةولص ىلع ققاطاإك ةئسلاب نطان

 قلطا دقف ةعجلا ىناثان و ديعا لوالاب دارملاناذ ةضي رف ىناثلاو ةئسلوال
 ةئ_ءاناهب و>وزال م ىلع ةبحاو ا_هناعم ةنساهنا ديعلا ةولص

 صخربل هلو انهه بقع أي امهئمادحاو كرتبالو هلوُق نمي هبقعاع هيلع

 هيلع 0 ةئسااب 0 ودو 0 اس 17 0 0 0 4# 1

 هع ع م 1 ناريجلا ا ةابلد درو رار 00 رغن 0 ا ١

 ماكحالاهذهو كيدللا قبب ءؤأاب ترث ناي ققو نقو حاولا ماك اهلك ٠ هذه

 ةولارخ نرغب 7 ل11 ادق وه 3 0

 1 لح .رلا ةواص ا ١ وة 0 0 ' مدقت اهن 5 :

 5 قالا يالا ب راو اك قوس 0 لذ

 وأ ا ايوا 01 نم لجو د "ع 1

 [| جرش و لامهيزك :يناو هريغو 6 3 ىثملا عيطت

 ًَِء را رب 2 ايو سم



 ا دنع 50 7 ا

 ةمامالا عرشى ا دجحسملا كلذيف ةولصلا كلن تييقا مثدجصسعف

 5 ناو ومال

 ءام ىلع دعتلاىف 0 3 بحي : الاقو ع ل دّيع [دناق دحو

 ىرعلاو نيطلاو رطلااه' هو كانك امهريضو ناح ضاق هصالخلاو

 ةعاجلبا نع ةفتحايا تلاس فسوبىلإنعو مجحمصلا ىف ةديدشلا ةلظلاو
 ةضخر ثيدحلا اطوملا+ د2#لاقو اهكحرت بحاال لاق ةغدرو

 نبا نعءاجول 8 رلا ىف ةولصل او لاعتلا تلا اذا مالسلاو# والا ةيلع

 لهق ىنعاليال داق ىلو رادلا عساش رب رمضىنا هللا لوسرابلاق هنا

 |صخر 0 ىععالا ىلع ناميالاال اه روض ح ريغ نم ةعابجلا
 59 >2 ىلاعتهلفاءاشب نأ ةعجطا ىفانذه مامي ىتأي ونييحتلا ىفام ىلع كلام

 3 0 ىلع ءالعلا عججا ةعاجلا لضف كاردئسا ىف

 نإ سشعو عبس ذغلا ةواص لضفت ةعاجباةولص 2
 ياعم ةولصلا لقا كارداب لص نيحخ مسا| هان ورام ىلع

 ١ نال هن اف ده لوق سايق ىلعال مالسل البق ةريخالا ةدعقلا رخآ كلذ

 ج> ةريخالا ةعكرلا عوك روع ةسأر عفر لبق هكرذي ناب ةمكر

 00 ةعكر كردا نع 2 هين ةعابا

 1 رش ثولق اذه 1 اذا ىذمزلا مامالا 0



 ّْ اهمطعتب ةيالثو | ةيأنث ةولصلا كلذ تاك
 اهدبق 0 ةددهسا ةيساثلا ا ديعلا ام 5 ل

 أ ديئالثلاو اهيتمكر ماقي ةئانثلا 0 دقةدجما 0
 !ناكزافدعب اهمنشا| 7 ناو ذي ةيعابر 1 لا ات ل

 : ْ اا

 01 قرا لع ناك ةولصلا م 3 1 كسلا ثودامثال 2

 : توق هب بارق عقو ءزالا كالذ ل اعف مهلا ىسخرسلا هعالا سم

 هنوص ةردق بلسال لكالا هجولا ىلع ضرٌّها| كرادلو صلنلاي ا نكمرام هانم

 د عمنيتعكروا ةءكفضر توؤو مهلا ماماباس# ب عجلا ناكمال نالطبا|ن

 هجولا ىل» ضرفلاب نايئالا توشوملام لمعلا لاطنا ةمرح ضراعيالمامال
 ا ناكذئنيح هنا ةيلعدر وىعملاكاوهف ةروصالاطب ناك ن او هناب بيجاو لكال

 ْ: اا ةدحسلاب ةمكرلا دق ناو ههدعو رسلان ىيقتلا ىوتسل نا ىجِشا 1

 1 ديش ٠ ملام ىدتشا هن و عطب اعود للص دق ناكناو ىدتسب و عطقن و قافنال

 ٍ دوعفلا ىلاداع ءاش نا ةثلاغشلا ىلا ماقدق ناكنا حريدو» ع * رح لاي د غنا

 لوخدلا ىوني امئأف ريك اشدناو مايقلا ىف عرشي ملهنال امئاق مس
 ا 2 وهو ةدحاو نولستي ائاق اهمطشب طرحملا فو ماهالا هو ع

 : ةعألا سش ركذو ةيادهلا حرش ئورسلا .ركزاذك لاعب سالو | 1 :

 || جورملاو اهيدتم ةولّضنء جو رطتادأرا هنال ةلاكتأل دوعي هنا ىسخرسسلا ||
 (| مهضعب لاق ةدعقلا قلاداع اذا مث ةدعقلابالا ع سشيملابهب دنعم ةولصنع

 | هيفكي مهضدبا لاقو مثخ ةدعف نكت مل كوالا هدءقلان ال ايناث د
 1 ”الصا دحو لَن اك ريد 9 مايعلا صقر ةدوملا ىلا دوعلاب نال 'لو)

 ١ هنال مه عدن دنع نيم ءيلست ملسلو اهيفدهكتدقو نوالا ةدعفلا ى

 ْ مدعت اهو نيمال ةيناثلا نال ةدحاو نيلسلا مهضعلا علوا 1

 | اهماكصتسال هتولص ميلي عطقنال : د ةئلاثلا ديقثاو ةياقكلا قاذ
 3 ا دواد وبا :ئوراللا ءاشعلاو رجيظلاق ناكنا التم ىدتش و زنكالا ٍْ

 مشو هيلع هللاىل ص ىلا عم تدهش لاقدوسالا نبدي زب نع "قانا لاو
 وه اذا هتولص ىضقا- اف فيلا رسم ىف مجصلا : ةولص دع : 7

 ا
 ١ كل كامهب لع لاقذ ةعمايل : مل موقلا



)0( 

 ابإ قنص اكلات هللا لوسرا الاق انمم ايست نر تو
 مهم ايلصق ةعاج دسم اقيثا مث كلا ر وا يلم اذا العفنالف لام |
 معبصلا دعب لغنلا نع ىهتلا ناالا عيت نسح ىذمرتلا لاق ةلفان اهنل اهناذ |

 برغلا فاه دحا مزاللا مامالا ةقلاورت ىلاب لقتتلا ةيعرمش مدعو رصعلاو
 | اده ه.لبعيف ضراغلا نع الاس ءاشعلاو رهظلا ىف قيفهدرومو هقالطا ضراع |

 | كلذ اهنوكبهماقالاو دجمملا ف هن وكب عورسشلا :هلئسملا هذه لواقاندبق امئاو

 | تهفاف بسم ىف عرش وا دهتلا ىف تيقاف هتيىف ع رشول هنال جملا
 دب ةدعاق نع ةحراخ ةلئسملا هنه مث ىتانيغرملا هركذاقلطم مطشالرخاىف

 |! ىهامأ ةدعاقلا كت نال ة وليضاا لبصا لطب تلطب يم ضي رفلا ةفصنا
 | ديقو ةعئارلا ةدق كرتاذأ اك ىضللب ةدهعلا نع هسفن جبارخا نم نكي ملاذا ||

 أ مهفاف الههكرتف ع سشلا نذا نكل ىضملاب انكمم ناكاؤاامما ةدحسب ةسماحلا
 ظفالاو نيصيحتلا ى هتماعإ محهتالوا هر هركي نهوةعامالان ىلوألا 7 عبارلا

 |١ اوناك ناف هللا باتكل مهورقا موقلا ماوي مالسلاو ةولصلا هيلع لاق .لسل
 اناَف ءريه مهمدقاف ءاوس ةنسااىف اًوناكن اف ةمسلاب مهلعاف ءاوس ةءارقااىف |[
 ديعقبالو ةناطاسو لجرلا مثويالو امالسسا مهمدقاف ءاوس ةريقلاىف اوناك ||

 ]| انسامالسا ناكم هتاوزن ىف ميشالا لاق هنذايالا هتهركت ىلع هم ىف
 3 اهم مههقفاقذمللاب مهلعاف ضوع لاق م املا ناالاكاسإلاو نايح نئاءاورو |

 00 فس وب وبات حيخت اهداتساو ة ةس رد عراسي ركام ءاوس عقلا قاؤناكن أف

 ا الامض لعالاو أ ًارقالا قحى ءاغلاخ دو ةعرتح وباو بيترتلا اذهب فخا
 ١ يحاصإ انيهبهذم راتخا نع ناجاو أركالاف معلا يف اوواسن 7 ناذ اعالاوه |!
 ' 'دعاكحاي نارتلا ن وقلت اوناك رهنال معا ناك أرقالا نابياكلارك او ةيادهلا |

 | مهلعا موقلا مكوي ذنيحمانعم نوكيهنايو مكاخلا ةياورب مامهلا نباهيلع رظنو |[
 ْ ا مهلعاةءاوس باستكلا ماكحاب لعلاو:ءارقلا قاوناكناف باتكلا ماكحاو ةءارقلاب
 | صمر خالاو ةولصلا لياسسم ىف رح مامهدحإ نيلحر ىف ىضتع. اذهو ةئسلاب

 ا ١ عدشتا ىلواىناقلا نوكيزا باتكلا ماكحاي معلا اهتمو مولعلا ر ءاسو ةءارقلاى
 ٌْ هديب مهليلعكو نونسملار دستلا ناسا دعب هسدكع عورفلا و حرصملا نكل..

 | نابناضباو دحاو نكز ىف ةءارتلاو ناكرالا راس ىف هيلا يات علا اولاق ثيح

 "ناسا دمي ةيرقالا نع لعلاددرفنا نم نيب لاخلا نع اتكاس نوكي ذئئح ضنا
 "طف اعالاب ع دقنلا ىف فتككب مل ثيح علا نع ةيئرقالاب درفنا نعو نونسملاردقلا ||

 ( ىلع )

 دن 21 201111011

/ 
3 8 

2 



 مسوس وعي ب عم

 أ يكل م 0

 00 الوئمءا ا 5 لك /

 ى بالو ىناثا اليا دو /
 | العا ركب ونا ناك ديد

 ناكنا ةمالكإ ويلا ةواصلا ماكسحاياعاوعب :

 مهلك اوقفت اوىلواوسهفأ .ء ١
 ناكم عرولا اوعضوف ىلؤا ع
 وع 1 اا 4 لف

 دقو ةماَر لا كان نم ةمامالل عدلا نالو روكذل

 ةيشلا ىذ مار 1 هللال الجا ٠ نمنا هلوش ع 7 الإ

 0 رثول و 000 0 اع 0

 ردا كرت 0 مثالا مدعو 0
 "انسان ودك مها ةرانشا 00 ةجحلل ىو

 0 ىلع 0

 أ اضصلم ىهتنا هيلع لوعملا نوكيف سو هيلع هلل

 ١ قاصوالاوا را ع 1

, 
 052300111011 1 1 يي تحل م ص



 يا هئاخ ةولصلا زجت مل اذلو هُئسسق ىلا رظنلاب ب تلاغل اوه لح اهيفاث "5

 مالفاو :ولصلا هيلع هلوتل ةفاركللا غم اهانزوجاناالا دج-انع ةناورو للام

 هاور رجافورب لك عم اودهاجورخجافورب لكى عاولصوارجافوريلك فلخ اولص
 هل مانعو ةاقث هنود نمو ةري رهىبا نم ععس مل الوسكم ناي هلعاو يطق رادلا
 هيلع نوكيف ءاهمقلا روهج-و كلام دنعو ادع وهو لت رع هنا

 ضغخإ لبق نم فم ضما هلك ىليهغااو معنىباو ىنطف نادلل قرط ةدعب ىور دقو

 ىلصو اهنا طي ىفركذ [قهلو نيققحلا دنع نسا د جر دىلا قرر تللَط و ةاورلا
 قافلخ ىلصملا ناوث زرحال نكل ةعاجلا تاوثزرحا عدتسوا قساف فلخ

 لاق نكل قخحالام هق_بفو جالا فلخ نوءباتلاو ةياحتلا ىلص دقو تفيك
 تاولضلا رئاس فالح اهيف ةرورضلل ةعجلاىفالا هب ىدتعب نا جدال انيافكا

 تددعتاذا اضيإ ةغبطا هركتنا ىضبنيذ اذه ىلعو جاسملاب ءادتقالا فنيغباتلاو
 ىتأآيسام ىلع ددعتلا زاوج ىلع ىوتفلاذا لوحملا ناكمال استنامز ىناك عماوجلا |

 ىععالاو اناا دلوو ىبارعالاو ديعلا دقت اضيا هركب و ىلاعت هللاءاشنا
 لع صا اهنال ىسافلا ى ةهاركلا نود ءالؤهى ةهاركلا نوكتذا ىقبشو

 دبعلا ىف بااغاا لهجلا ىلعءانب ظورمشلا ضعبب لالخالاوهو بااغالو قةريغ
 |١ هلعانع مهدعل مهيف ايلاغ للعلا مدعل ىبارعالا قو ديسلا ةمدخم هلاغتشال

 1 فاذعو سنا اهو ركموهىذلا [عتل اىلع هلمح وهب دكو وهف نم مدعلالادلو فو

 اهتعزرجبا ةيساهأ| ىرالهنال ىعالا ق>ىف ةرورضل | ىلع ءاضو اغاوش
 0 ةهاركل |! ياس تدعو تام: اذاو رءشاال وشنو هليل نع فر<+؛دقو

 يل 6 0 ك ذو ةللثلا ةكالا دنع هل هركيملاذلو هريغ نم فخا

 ا« - زدت )مح اهب دلو جد[ حاضر دعت جب 67 12106 سنجل نجا اج الت 5 ذه 0 طخ غل دلة دون حتا 151611706717715 لاس 571515-717:10:11:15727 233:33
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 0 . دشاوهو داعتعالا ث تيدح نإ م قساف هلال امضدا عدتباا مس هركنبو

 رفعت وفا و قساف هنا قرتعت ا يح نم ىسافلا نال ليعلا ثروخ نم

 ا | هئسلا لها .دقتعيام ىالخ ىلع اًعئش دقتعي نع عدتبلاب دارملاو عدتبملا فالح

 || رثكلا ىلا ئدثوب هدقتمبام نكي ملاذا ةهاركلاعم هنءادتقالا زوخمامناو ةعاجلاو
 | كح 5 ةالن كالس زول رفكلاولا اد دم ناكولاما الطابع

 جات



 ها 0 نا ١ ا يلا 4 ن#و<ذ

 هلال ني 2 ال ىلاعت هنا لاقندو ماستتلاالا مسج

 ءاوهالا لها فلخ ةولصلان ا 0 ىبا ةفش-ى بان هع

 ملكملاب ءادتؤالا زوال قام هللا فدو ىبانع قورام ىلع

 مالكلا لع قئاقدو رطاني نه هدا سوك ناز ْْز زو قاو دنهلا لاق قب

 0 هنا اأن نيح ةقشد 0 هر 1 ىلا بريا زو ا ل

 | 0 مولا اذه خاب 10 ا ا 00 و

 لها نع اينرك ذ نه رفكب مكانا معاو هب ءادتقالا زوال رلكتملا يف

 ”هليق'أ لها ريغكت مدعن م يئاشلاو ةعشد> ىلان عا تيثامعم م فوتو أ 1

 رغكيملنإ ورث وهاع لئاقدب لئاقلافرفك هفندقت:ءلا كلذزا 5
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 اوذلتحت الذ هب : منو | مامالا لدج امتا مالسلاو ةولصلا هيلع هلود هيل صألاو |[ ا

 0 ان دمها اواو 59 0-10 5 هللا 8 لاق اذاواوعكراف 0 0 ةيلع ا

 هب 0 7 انا تصنو مسارب ايف ياشباب ان دئسو 2 رقلا عر

 ةحئافلا ىفةعبانملا مزلتيفاشلا لاقو ذب هي رهجلا ف دج-او كالام انّمفاوو ةب رهاو |!
 ارب مل نم ةولصال مالسااو ةولصاا هيلع هلوةل ةعكرلا توف فاخاذالا اًلطم

 اهيف أش ملف ةولض ىلص نم م مالا ةياع هل وق و ةيلعا ققتم نار م ماب 0

 قاهر قا لاقف مامالا ءارو نؤكنانا 2 رهىنال لبق 3 6 جادخ ىهفنارقلا ماي 0

 "| كمؤيلو مكفوغصاوعقاف ملصاذا مالسلا هيلعدلوةاثلو هريغوإسماور ثيل كسفن ْ

 مكب 0 يم 0 معو لا لاقاذاواوبكيبكا اذاَق 01

 يفوت اما فى مضل تفئاءالو اوتس :صئاقأإ ل ف

 ىلص نم مالسلاوةواصاا هياعهلوفواهتا ور دقو اهقن ر 1 ص كعمل ةدان لا هذه 5

 لس دنا حج بتتلاو ان رص هةسور ليقناف :ءارقدل مامالا ةء| مذ ماهالا تفلخ

 كئدلا ةفئد>وا ةعفر دقو فيك ةلح روهشلا دنعو 1 2 لسرملا اس نيل انلق

 زاو ريغ طرمشا ( ااه طرش هنا كل ةياغل اىلاةناورلا ىف هةيبضتو ةهطاش تا عم صيحتك :

 : ةياو ال و ف يانا دخل ااه ملا لالا هلع رك ذا اوهو هب ١ث



 0 يي متع وا نب ىو ناو 1 ريغو ةدئازو

 ةرزد 0 قمم اانريخا هدئسم ىف لدح ندا لاق مع 3 هولصإمل سو هيلع

 !اةرباج نع دادش نب هللادبع نعةشياعىبا نب ىسوم» كب رش و نايقنساتث دج
 ع وهو ةءأ رقدلءامالا أ 'ردف ماها هل نأك نع 5 سو هيلع هلا صدق لوسر

5 

 ثيأنعاصْنبا نسيلا ان مومنوباانثديج ن ههادبع هاورو نيكل

 هداتساو هركدتف سو هلم وج ىبلانعرباج نخر, لا ىنا نعرباججو
 د !لؤم ن اكن ءاصوصخ لوبا فاك م ف ةرل| ةدان زب ةعئل اذ رفت نا ىلع بسم طرش :

 *ىدع نبا مجرخ اوريب زلاوب اوكي رمش عفروزانغس !يلغ هتفاو دقو فيك .

 ”دح لاق املا هللا دبعويا هجرخااهب وذصق هيف ةركذو ذو لج 72 ف ةغنح

 -- لصقل ن يملا َغ و ريصلان ا دج 5 د :

 اخ اصلا ةءا رقاذ نع ءاهن ملام باباس ل لج 0

 هامل: 3 0 2 :
دك ةفينس إل هياورفو ةءارن

 2 1 ف

 ١ : كل هب ادي أذ جرخدلال اتاظع مالا فلخ ةاارتلادر نهضتو 1

 :  2فلخ نئورفت 00 ةعئاقا دبل ال ناكنا 0

 0 0 كلامه 000 < بهاذا للحد

 اكولاق أرعلَف هدحو ىلصاذاو مامالا ةءارق هبسعف ماه فلخ ميجا
 : اذانكلمهو هعف ,لاقو انرخر م ينطق .رادلا ”ادنو مالا ف فغأ



 .ىوزورب و و لا هناالا ا رادع و م هيق ىف 0
 مة تيا لاق باطلا نإ رِغنا .نالوع ناذ نع سنه نإ هواك ع اّضن

 ىواسطا| هجرخو قازرلا ديغ اضيا هتجرخاوا رع ماخالا نفعا ىذلا

 ا لاق ئدب نيب ماهالاو أرقأ شابعن.ال تلو لاق ةر ةرج ىا نك ةلس و داغر

 ١ الو رهج نام ماعغألا 55 د لق رباَجنع هق' ا ةش ىبا نبا ىورؤ) :

 دقق مامالا فل رق 0 نم ىلع لوقنم قازرلا ديعو وه جرخ رخاو تفاخ نا

 ب (رعسلا ىمومألا فارق ةكثتسوي وراو ةفنحو اد ركض وصنلا«ذهلوةر رظقلا أطخا
 ' نهديفامل» هركيامضداغو ةيادتهلا تحاص لوق هديفناك رع م ةها رك 9

 هيفاشم اهياغ لدتسا: .اذاايس . ميرحملا دهارك دي دهر كلا قالطأ نافديعولا

 .ىبا نإ ىلعو صاقوىبا بدعسو ٍباطاخا نب رع لوق نع مدقتامدارمأو دفيع 1
 ادعاهقوذلا تالا نم نمالامكل اوذ دال ناف د دنع نكس تناك نأ بلاط

 مور ىلع ىو مامالا هب ىتابإك ىدتقملا هب 0 يأ هعباج : راكذالا نم ةءاز

 ىدتقلانا ىو عو رفلانف اهربغو ةضال_هللاىف ركذاع ناكر بالا د دعب
 كل رممضإالو دوعلا ْنا ىجذي ماهالا ليو دوهسلاو 1 عوكرلا ن : مسار غفرول |

 ىدستقملا ميست لبق دو كلاوا عوك رلا نه هبسار مامالا عفرول و نيعوك

 .دهشتلاىدت ةملا مع نأ لبق ةثلاثلا ىلا ماقولامفالخم ماهالا .مياتي هلا ١ ميمصاةاثلث

 يلو اذكو ع 0 هع 0 بجاو يا نال مو :



 . 0 هيام 0 0 فالح هدعإ عا 0 وا ا !

 دهشتلا ةءارق هيف نكمام ردقدعق ىدن#ملاناكناف ذالي> وهدعن |
 1 1 0 ص

 . مه تونقلا نم اثيش أرقي ل ناك نا اما نيبعم الو ردسقع | ١ باي تونملا ىدنتملا متي نا لبق رتولاىف عكرواو الفالاو ||
 د م رادعم ا ردنالاو هكرتي ومكر هئم ”ىث :ءارش عوكحزا توف ِإ

 يلع : ملاذا ءايشاه سجل ىسر ودنّرلا ماظن ىفو عكر مامالا عم :
 التا 02 0 خلو نيديعلا 00 تونغ موقلا |[

 :ىف عب رالا ىلع دازوا هنم طلغلا نا لاتحال 1 لوم دمع
 را ةسءاحلا ىلإ مايقلا ىفمث كلذىف عباتبال هنافايهاس ةسماخلا ل ا
  ةداعا ريق نم م لسدأع ناف ادعاق ىدنعملا هرظان ةعبارلا |

 0 1 1 تاك ناودد>و دما لس هدد 3 اب هسهاخلاا ديقاناو ةعم ا
 5 اعيج ريو اك د .ةسماخلاا دق ن ناو .ىدتعملا هع انتداعتا :

 سريبال مامالا اهلعشب ملاذا ءايثنأ ةعستو هدحو همالسو هدهشت |
 ش ناف كلف م 03 ءانثلاو ده رمل نيدبلا 8 1

 د 5 رك ةيلعف 20 كر 0 المق تابج اولا
 1 0ع ص 00 عديل ودعا نا مسلدا تا 00

 سا : نم مزليذا ندبعلا تا 0 تونقلا

 ' نيديعلا تاريبكت ابدا يخل ناك دسيا ب مامالا



 هب واندنعطرسش تياوغلا نيب و ل ةحئاغلا نيب بيثتلا ن
 قلاو 0 3 00 عى 4 2 د دولا

 ا نيدمسا ع ا طق دلا جرخأو اهدا (

 لاق 6 تانع علو 2 تاسع م 0

 هور عماهالسوت ٍلادعب مب 0 ع 0
 بسد و 5 م هريغو 00 نان

 : نكع 0 هل

 ةياعا ا "ا قوس "0 تءرشاا 3

 مدس سس سس يي س22 222722

 5 تجسس ل



 از از 5 راوذ أ اويقمذتإلا 0 از تا ىهو اهيلع عمجلا ةدعاملا نع

 : هعيوت هناريع ىف ىبعذلا ر 5 3 لادا عد 3 0 نيعم نب

 ماشا بسلا ا الوا اةعرعذي 0 حجرا ةدانالا 0 1

 8 : ىلا راشاواة 0 مالسااو  ةواصلا هي 1 كد ايصسم تبدنارت

 اءااريك اذه سنو د اوالوق 2 هدحا - نءاضبا لقنالو ٍ

 ١ ل 0 ضر نعال "يا 0 0 0

 اما ىرخا ةادال طقةنمس هناالا تثاوقلا رن كو تدؤلا قيضو

 .اهركذ اذا اهلصيلف اهيسنواةولص نع ماننم مالسلاو ةولصلا هيلع
 لم هوكالتر را اه 20 ةيلع «نئتاهتقو

ق 05 نع ةولصلا ا كم رح ىلع م
 , م و ادص

 لذ كسلا اماو ب درت طارتشا لءاد ىلغ حرف ىلهعلا ليادلا هدنأو

 بلا 0 بال ا أ 0 اناا رمياعو 0 ا

 ا ا ف 00 ةناغلا ا

 لاشبام اذهو رهظلا تدصو سما داسفر رن ىناثلا مويا
 اذا اذاى 9 مل 0 ءاأ 1 3 مصر 0ك 1 00

 امم ةطواشا نك قالو اغلا لا مولا ره



 ١ سايقلاو» 0 2
 ١ ق>ىف "هللا تفثأ ذا ملا امئاو هل ةلع ةيكلاو مكح :

 عيبلا اذهدءباعف نذالا تدل* تا ا عد هديعىا راذاماهسفن 2

 هداصامال ةئااثأ ادعي هداصاف لح اناث لك الا كريب اإعم
 اةدجحااذلو لكلاب هَءاَقىهو ةيكل الطقس نانا عسالا وهو

 : اهدعب اهفال انس تراصص 1 اهسفن ا نيب بائرتلا ط

 عئاملانال اذهو 3 تيكر داب انحلت ف و رع .داعاوا هل ىلعو 1
 1 عدل س لال مأ مت مث ارهطظول رماىلع مكح فقوتو لازدقو ا«ةاق زاو ان 5

 '.مانوهو لاخناف لوملا نالوح دنع باصنلا ماست ىلع ةهلمعلا ةوكرلا فقوتك
 . رولا لبق اهداعاناف ةئادزملا قب رطيف 5 فقوتو الفالاو اضرف تعقو
 1 رب رذدعاا م اذار ونا ةواص ةميص و الؤألاو ا هاي رق تلطي

 | ةداعلا ىلع دنانلا ثوكو الفالاو تدك داعناف ىناقلا تقولاىف ؛ هندواع 1

 | ةداعلا نود اهمد عطقنا نم ةولص تدكو لفاوا ةريشءا هعاطقنا ىلع اًضيح
 نيدلالاك متر لئاسملانم كلذ ريغو دوعلا مدعىلع تاضو تاستعاف

 | تاد اوملا دك توي بجويرر وك ملا ليلعتلا نا لد أنه ىلع قالو مامهلا نبا |
 || دئني> تش ةرتكلا نال ةكوزمملا ةعباس ىهىاا اهتسداس تقو لود د رك

 || بتكلاراسؤو رب وصتلا ف روك ذااوهاك اهثادا ىلع فذوتريغ نهةطقسملاو ىو )
 ةولصلا لالخ ىف ركذتلاو ىلاعق هللاءاشن ا اب رق هدب كوباه نارا ىهتنا

 ةولصلا تدك ملسنانلا نايسألا رمماناو 1 ملا مكللا ىف اهلواىف ركذتلاك
 ةتقوااو ةحافلا عسيالاه تقواا نم قبذاو نايستسلا [عستؤلا طوةسلا اًمافتا

 مده وبيئرتلا طة_س ةتقوااماما لبق جرح ةاقلا ىلصوا ثيدت ناك نانا 1

 تود. ةدقولاعم ناضل عسا تقوااو ةولصن ءاقك ا تناغلا ناكواؤ هسقوأ

 ريغلا ىلصنمث ةفدت-ىلا دنع رتولا ىطَش نا ديال تاعكر سدخلالا ١
 ٍْ لسير هلا سصعلا تقوىف ؤرك ذن وأ اذكو .سمشلا عافتر ادعي ءاشعلا ىضش مث

 ا ئد "وب مرهظلا ىذشي تاعكار نافع عسوامر دق تقواا ن٠ قبدقو رهظلاو را ا

 : رف |ىذتب طوق تأ امكر تس عساهر دق قب ناو بورغأ دعب ردن عقلا طش مثر :

 ١ نكمام تناوفلا ند + .ىذع ن اديالف تورغلا دعب ل |

 | دعوا راضيا اهنيب اعف بئرغلا هنكما ناقد تةولا تي وفن مدع عمم واض
 ةباغال تقولا ني ةجتح دق 0 :اهلق بق نيتلا فاك جالو 0 وصلا

 ست جسم مم 8 :



 ريشا ا 1 ةخس 1 و اهالصف 0
 بق ٠ ناف ء ءاشعلا ف عرشي لبقو عوطت هل.فامو 10

 | قيضدنع ةتئافلا مدقولو ةانلق ام ىلء لدي وهو. ,ىهتناالفالاو ٠ هرج
 / وشن" نم هيفاللب اهم .ءءىف ىنعأ سل اهيدعتن زع ىد “ا نال

 راو عمال ىهنملا ن نيعىف ىنعمل نكي مله ىهتلاو 0 2 ىمذ

 ال !لصا قيضندأر رمل هب وضعللا ضرألاى ةواصلا نع

 ىقارأ - بها تقول دهم ن نع ةياوروهودان زن نسالادنتو |
 ف سصعا عقناهئاضق لغتشاولهناهنم معو رهظا اءاضق هيلعنا
 3 ملا تقولاىف رهظلا ىلصيزا همزليق اندنعال هدنع بانل طوسل
 ارخو و ردعلا ىلصي هدنعو ادعو ملا تقوااىف رمصعأا

| 
 أ
 ا
 أ

 تلي تييلا طوس اهماع رهظلا عسيالاه بصتسملا ن هى واو تورغلا ١

 1 اذ هك سعشلاو رصعأأى عرشولو هوركملاق رهظلاا زاو>

 : اهعطقلب : اعف نايا نب ىسيع ديف نحو اهنا اهيف وو تد رغم

 هحو سايةلاوهو رهظال ركاذوهو بعتسمتقو يورثلا ل

 , ةشافال رك اذوهو تقولالوا ةتقولا محتقاوا ىتح جاتتفالا ثقوا

 ملركذنلاعم ةعس تقولاىفو هعورشنال مجدنمل جرخوا قيضت |
 يذلا كادر 7 0000 ىيدلاو ا ددجناف |

 ١ ىدكوملا 0 0 طع دما را 0 0 1 رازكللا
 رهظ هيلع نوكيناالااسهني اه عم الثم هضقنا رهظ هيلغ نوكينا
 :ان ل كدالاو زاركتلا لوز فدؤلاىف ةرياةلانذا ءادا رهظو

 .هداسلا تقو لوخدتذا شمالا ةلّث_بمى مامهلا نبا هرك ام داوي |

 جورخوه سدح ىلا رظتلب ةسنداسلا تقو لو دنالس ملا
 ص رفا لإ. ةعباسلا ثقو لوخدو اهيلا ةتئافلا مضىلا رظنلاب

 يمن ةسماقلا فو عم ل © علنا تبلل ردقلاك



 | ةواصالرت نك ةعدشلا ىف فلتخاو ةزثكملا دنع اهاغنا يتلا طقسست ةثيدلطساق

 | ىرخا ىلص مث ةولص كرتىح تاولصلا كلت: ضان لو ىلصي عرشو مدن رهش
 هلا رجز نكي ناك تثاوغلا قع م ىضاملا لعجو ضعبلا هزم ةثيدملا ةافالا ركاذ

 اهئككل تفنن نزلا تلطباةيدقلا نال ىوتغلا هيلعو نورثكألا هزؤجو نوا» هلا ع
 | ثااؤو تحتل تئاوغلا ضع ىضقواو وتس دك ان ةريكلا ت ,دادزا ةعيدطاو؛

 تس نملقا ىلا ى>اهاضقم رهش ةواص لرت زان ضعباادذع ب تدلإ رثااداعك ْ

 قل ”لو ةريكلا ىه "هللا نال ءالوه دنع زج مل ىباملار "؟ آذ ةشقولا ىلسممم |

 ءاهديلع لخد سة أم ليلقك دوعلا لمتحال طقاداانال دوعبال هنا عححدالاو

 زايلاتال تقولا قلي نابسفا ىالح ادع ند ل اليلق داعف للرب 0 |[

 بيئرتلا همزابال ةيئوواا عم ةافلا ءادا نم نكمتول يح ةقيقحح طقس انهو زدعالمم

 هدقو لك عم دغلانم ىبصو ةللاو مول ت تاولص كرئولو ىاكلاىف اذك اضيا

 اهلكف اهي ًاد,ناف تاتقولاءاو اهرخاوا اهمدق ةصخص اهلك تئاوغلاف ةتثاف
 ىذا م هنالف ميدمتلا ىف لكلا داسفاما ءاشملاالا اه رخانا ذك 0: ةدساف أ ْ

 ثاكوزمم ا تداع اهدي ةكورتم ىضق اذا تئئاوُقلا ةسداسس تراض اهنم خا :

 تداع ةتنأ ىلصاتك هنالف ريخأتلا ىف هاشعلا ريغ داضانلو اذكه لا نال مئاسمتل ْ ١

 كومحف ءاشعا! داسف مدعاماو ةر و رض ةتقوا!تدسفق اهي را تئاوغلا ||
 ىسانا كر اسف هيلعام عيوج ىلص ذق هنا هدنغو .الهاج ناك اذا اهىلع 1

 0 عع را ةيلعزا هدنعو اهالص هنال اًضيا ءاشءازكمل اناع تاكناف

 ”ىش ىلعهب رحب عقب مو اهيسنو ةلبلو موي تاولصنع ةولض كرتاضيا ىاكلاىف |
 ةواص ىلصوا ٍبيذهتلا حرمش قو نيب هيلعاع + عيرذملا ةةليلو مون ةولص دعب ٠

 ٍ 0 2 5 0 ةكب 0 هنع تططقس 1 مكمل زاجرحت 9 | ا

 ثلث ىستاذا انه لع ا د كي بلد |

 مركحصذ د# نع مهاربا هاور مانا ةئز ةوادص ديعت' مانا هثلث نع تاولا 9

 ىسنناف تلق سمها دنع لاق ىه ةولص ا نهردن لو ةياواص ةدهم ىنتزع | 2

 ارهظ كرت ولو ل م ةواص دلعي لاق مايا : 6 نع تاولص نسجل ٠

 0 ىذا « هندح ىلإ 07 اع ا نيو نمايسع | |(

 ا

|] 

 ( اد تلامورعىنا نب رم لاق ىدهازلا ركذو.دازام رك ذنرلو ةيناخرات

 ْ ١ الغ دحوةعدق ف لب تثاوغلا مث مم لم أتلف تادؤلا لا ةثاذلا مل مفاس 1



 هدا نا زلال ذو يقي هيلع ا6ج رملاهمدق ىتادبءيمىرخألا

 ا ةرمال ا عنو ساس ارز م لدغ جاحد فلا ١

 0 و 0 بتر 57 ملا هدأت 1

 ع ع ررغملا ىلسعي مث رهطلا ديعل مث ريصعلامث رهظلا الثم ىلصيف هدئع

 1 85-00 0 عيب ب باحياما 0 بيتا لجال ةيئقولا

 .: يف الحلا نيم ليقو ىهتلا ةدقولا تب وفن وزطمل معسل ٍْ

 , 1 : تئاوقلاىفما تاندكوملا ن / اههشبام عم تئاوقلاق ريثعت ١ له ؛

 ريتعانعو نيتولصل !ىلع دازاعذ ىفالخلا ىتأتياللاق لوالاريتعا نذ |
 . ريتغمانا قهلاو انس اهسمن تئاوثلا صتملام فالألا ىتأتي |

 ل تاقوا د 0 ىيمالو اتساهسفل تنوفا

 بم ل 0 اق د ىلع دازاهف
 نة 00 اا ءاضفالان 0 1 00 56

 0 هيأت ةئينحابااهلاسن 1 ( دش دعقاو ى 0
 ردشالو ءوضولا مضي اهط رم ضر ةيصعأ|ىف تاولص هناف لجر

 1 ههتنافاذامحصاذا اهتاما مزلبالو زاجءاعالاو مم“ عاب اهاضتق دوصشلاو |[
 7 م هبلذلا رس ترجل ال يلا اه ضتبنأ 0



 ا ْ را ريع .«يشالف كفرت ثتهواا جرخناو اهب 00 د تقولا ىف ناكناالم

 | نيمم لاع ىصواف تأ واص هيلعو تامنهو تقولا ىف ءادالا مسا لاح نم

 أ اذكو كلذك رتوالو :رطفلاك ةولص لكل ىطءن و مال هتاولص : ةراغكلا 53
 ١ ةئرولا ضع هن عربتو صول ناو ثلثلا نع هاند .مليامتاو مون لك ل

 ْ د ا ةللث ىطعب 00 ةلطاللاو : 3 7 م

 #0 رفاسللا ةولصوف نبأ 0

 ةفاسم انادزع رقسلا هدمه 0 1 هلا ة ادييف #3 لولا. *َ . ثاحبا اهيا

 بحاص ل تثتااللا 2 با دم لاتعاو

 ١ ىانيغرلا قاس 5 رشع 0 0 اضم و نورشعو 1 0 حمار دال

 اًهسرذ يشع ةسمنلبقو رانخماوهو ةققلأ عماوجىف ىباتعاا لاقو ىوتفلا. هيل

 ! للا ىف ريتعي هناق لسجلاو لهسلا هلوعشأ ىلوا عاديا بحامص راي

 اهلقا ىفاشلا دنعو مان ةثلَث ةفانسم. اطسو اريس هب 5

 ىراخملا ىفاذ دجا لاق 4 و كلامز 2 3 اوروشل د

 سماك انلاوادتساودرب هدا ه راى نارمصقن انك ا 8 نا

َ ىلع نع لم ثيد>-ن م نيغاا ىلع ممل
 1 هللا لص هللالوسر لعج لا

 || ماللانا لالدتسالا هجو ملل ةلباو اموب و رفاسأل ن نهيلا ملو .مانأ.ةثلث |
 . ناكواذ رااسم لك مف قارغ 1 الل ىهفدؤ هممالذا ده تسلا

 ناك دقو مانأ ةئاث عملا هع كال. راسم دح - وأ كلذ نم لقا ى يشل ر ُث ١

 ناكاذا رفاسملا دارملا لاقيدق هلاب , ماهعلا نإ ضرما كلذ كي



 دك ركبمم كلذك ىتاثلا مويلاو مث اهيف تايو لزنو ةلجرملا غلبف لاوزلا |
 ا تاما نا لم دصتللا غل ثلاثا هولا |

 ١  7 0رك ريالا 0

 ىباو ل ةكلو 2 35 وسو ةيحضو 0 ا

 اصيالف رهاظلا هلاك لاةحادنا لاقبالو لاق مانا ةثلُث بعوتسي هرقس
 للا ىثمو لوالا مويلاىف رفاسلملا ركباذا اه هيلا اوراص دق لوقنانال

 2 ةراشاب مثيدحل اذه ةراشاب لشن لوال وابا هلالي

 | لب هنود ا ىلع عقاشلا دنع ةعحن سئاو

 لبحسا هنو وزي افيضالةصل 3 دوب 1 لها

 1 و لف نانا وانت هب رقو اة ةيقاوه ا

 تانن 5 ارذاسم ريصيالف ارفاسص راص ةروكذملا ةفاسملا عضولا كلذئيبو

 هلصغتمةلحن دمئتاكول تح هنمجرخ ىذلا بنا !نم هنم جرخام نارغ |

 الواو انوا ام ئاسس رسول هل صتم تاكدقو. ١
 2 هم ءئان# لا ل



 انهتزواح نم دبالف رمصلا ضيرب ةلدتم : رق لانه ناكح ناو هجورخ ا[
 مجدكلا ىلع هتزواحت ريتعتال ضي ر نود هلانفي هلصتم تناكناو محكلا ىلع |

 ١ هتزواحم ريتدلا ةعر نع اههتان سدلو ةوالغن ملقا هل , و هني تاك نافرصملا ءائفانا

 أ هللالو سر عم رهظلا تيلص لأق سنا ىور اه اًذهىف لصالا والفالاو اضبا |
 هيلع ق قيم نيئءكر م” ءاطا ىذد رصعلاو اعارا هئدملاب مسوي لع هللا ىلص َ

 هركذاهو نيتعكر ةندملاب ريظلا ىلذلالاو ارفهاسم ريصنال ةنلا درت نأ لدقف- '

 ١ هذه إل عجراط ةنيدملاب توببلا ىرب وهو رصتف ىلع جرخ لاق ىراخلا |
 | سصملا بغبلناو ارفاسم ريصد جورا اهنا لدف اهلخدت ىحال لاق هفوكللا ا

 ٠ لطلاو [رصقل ا اذه انزو اجل لاق" نيذصتلا جرخامل ا هع

 ا
 حجر*>وأ - ةنالبا ا رفاسم ريصيالاذكو قهيبلا هاور هجورخ بناحؤ ةماماثاك ا

 ةروكذملا ةفاسللاو:.لام ايندلا فاطواو ارفاسسم:نوكيأل مي رغوا قبآ بلططا |

 نورفاسم ,هدوعاا قو هكردن نإ ىردنالو هودذع بالطاذأ نسل بحاصادكو'

 فااّح ماك>١ رفاسملا مث + ركسا|ةْف اسم ىهو مانا ةثالثمهرقم نيب ومهشس ناكنا |

 طوةسو مانا ةفلث عملا ةدم دادتماو ناضءر ىف رطفلا ةحاباك مهلا اهيف |

 تاولصلا نم مي رالا تاوذ رمصق كلذنمو ةيصطالاو نيديعلاو هدأ بوجو |
 هئاورع بهذموهو اًندنع مزال رصقلاو نانءكحر اهنملكىف هضرفناف [

 نا_يلس ىنانإ داجو ىروثلا لاق هبو سابعباو رباجو دوعس ناو ىلعو
 ةياؤر وهو ىرصبلا نسحلاو جنب نسملاو ىعازوالاو زي زعاادبع نب رغو |
 ىفاسشلا لاقو علا لهارتكا لوقوهو ىوغبلا ةنسلا ى# لاق دوحاو كلام نع |

 رصقلاو ةمب نع ماهتالا نال دجلاو كللاه لاق هن وتاج مانتالاو ريصتلا نم لك

 رف_سلا ةولص لاق باطملاا نب رع ثيدح روهملاو موصلاىف رطفلاك ةصخر |!
 ةعجللا ةواصو ناتدكر رطغلا ةواصو ناتعك ر ىحضالا ةوليصو ناتمكز || ٠

 باخ دقو مس و هيلع هللا ىلص دمحم ناسا ىلع سصق ريغ مامت نائعكر |
 | ىووتلا هلاق ممكن قهيبلاو دجاو ةجامنإباو ابل هاور ىرتْفا نم ١

 ؛رفسلا ةولص ترقافني_:هكرنيتعكر ةولصلا ترا لاق ةفئاع ثبدحو 1

 ع تل تنك مصاع نبا صفح نعو ةيلع قم ل ةواصو ديزو ا

 ابايقاسان ىآرف ىبل>و لجر ءاجمث ِنيتءكر رهظلا انل ىلصف ةكم قد رطيف ||

 تفك قولص تممال ايس تنكوا لاف نو« -4تلهذ ءالئوه منصيام لاقف |
 ناو 1 37 و اينما فبدلا رد 0 1 سو هيلعدللا ىلص يب كلا

 اعل

] 

 جت



 10 ناك ل ا
 ما ,

 ١ همم (
 0006 تا 2-59-9595

 | مشو و هيلع هللا ىلص هللا لو_سر تبحح ىراخلا طغاو هيلع قفتم كلذك
 1 هللا لو سر م٠ تيلصلاق هنعو هللا هضنق ىح نييكحر ىلع دزي إف رغسلاق ّْ

 7 ْ .نيتعك رناعع عمو ني ءكررع مهو نيتعكر ركع ب ىب اممونيت مكر نع ميسو هيلعشاىلص |

 | راصدهنالثناو زامذه ىفاكدعباعفاعب رااهالصامئاواعب رااهالص مث هتف الخ نماردصأ"

 | ريلادبع نب رعوباو هببشىبا نب ركب وباودج-ا مامالا ىورامىلح لهأتلاب اهقم |
 " || سانلااهيا لاف هيلع سال اركناف تاعكر عب را ىتمب ىلصناتجنا,ىواسطناو |[

 5 | لوس عسو هيلع هللا ىلص هللا لوفر تعم ىتاو تمده ذه ةكع تلهأت ىلا |

 نا ىلع لدنىهو ةريثكح كلذىف رانثلاو ميقملاةولص لصيف نال ْ
 ةرم مالسلاوةولصلا هيلع هلعفل ارئاحن اكواو ركنم مامتالا ناو ناثءكر ضرغلا

 | هللا ىلص هللا لوسر باكا انك سنالاق ليقناق مايصلاىفائ زاوجلا يلعن |
 ةشئاعنعو ريصَش نم انمو مي نمانمو رطفملاانمو أصلا انمرفاست عَسوديلع |

 ةولصلارصقو رطذاو ماض مسوهيلع هللا لص هللا لوسر هلعش ناك كلذ لكتلاق

 لاقو امهب ححيالربلا دبعنب ا لاقرع نب حيططو ىبغلادن ز امهم رطوف اناقمتاو

 ' ىمتلادب ز لوقنم ةدانزلاو رطفملاانمو متاصلا اتم فورعملا ىزوإلانِ جرغلا ودا
 ىطقرادلا ىوس مهريغنمالو ةتشاا.بتكلا باعتصا نمدحا مامتالا مكالو |

 هيلع مسقا الق ةلعسلاب رهملا ص ي ىو رعم ىنذاشلا بهذا هبضعتو |[
 دارملاس بلو ةيادهلا حرشىف جبو رمسلا رك ذاذكص مخ ريغدنا ىفرتعا |

 ' ةولصلا نماورمصقتنا انج يكلع سلف ضرالاىف متي رضاذاو ىلاعتهلوق نه |
 71| اهتايهرمصق دارلالب اعاججا ىفوحلان ديقم ريغ رصقلا اذهنالرمصقلا اذه ةيآلا |
 "1] اكاد ةعزعلا هباكاو لسو ةيلع هللا ىلص ىلا كرئاملالاو فوحلاتقو اهلعفو |

 | ةولصإ نع اورصقتنا ىلاعت هللا لاقامنا باط1نانب ربعل تلق ةيمانب ىلعي نعو
 هللالوسر تاأسف هنم تبحع امم تيعع رعلاَعف سانلا نما دقف متذخ نا |
 مس اور هتقدصاول,ةا مكيلع اهبللا قدصت ةقددص لامقف سو ديلعهللا ىلض |
 هتعاط مزلتال نع كاع لمتحال اع قدصتلا و ةعبرالا ناسلا باكصاو |

 هّتعاط مزلت 7 ضاصعلا نع وفعلاك دزا ليشال ضخ طاقسا | '

 اذه نع عمعراو اضم اطاتسانوكد ودرلا لمس النا وأ 1 ب رباع مال اهو

 هنا هدارعو ةصخرا مسا ةيلع ضءباا قاطيدقو هع :عاندتع رصقا انا

 ماقالا .زكخ, اذهلو ىعملاو معا نعاني و اه قرذالو طافش هصخر

انزيم دفن ىلانع يور ى حا انزيع
 ا دعنا فلاخو ءاساذتف هوا 

 ( ناو )



 ا

 / اًييسهريصي و هل ”"هلداي نان رخالاو هنأ ا ٍدهشتلاردو ةهناثااىف دعك ناو متاناو

 ندع ازئاس كلذ ناكناو ضرغلا ةمب رت ىلع لغناا ب هنوكلو ماللاريخأتل
 هنواص رخادنال شضرو هد املا ىلع دوعما !ثال هّضرَف لطا ةناثلاو دعفن ناو

 لاز.الم كلذ ثلطي نييلوالاىدحاىف ةءارثلا كرتواو ةعجاو رولا ىف اك
 عضوءاموب ريشع هس ةماقا ىوشي وا هنطو لخدن ق> رقسلا يك> ىلع رفاسملا

 ملناو هنطو لوخدب اعقم ريصيهنا اذهب رعَف هئطو ريغ ذب رقوا ريصم نم دحاو ظ

 ان د:> ةماقالالقاو ةماقالا ةذبالا اهتم ري_ضيالذ هنطو ريسغقاماو ةماقالاوثن

 هنعو دجنا نع ةياوروهو ماناةعب را ىفاشا 1و كالامدتعو امود رشع 00

 كللام لدتسسا نهذ اوه ىلا هلدحو ةواض نورشعو نانا هتعوفسوجخ

 لاياثاث ةماقاىفنب رجاهلل نذا مالسلاوةولصلا هيلعدنا ئوزاغ ىفاثلاو
 هواصلا هيلع كنان دجلاتحاو قكالاك هع يف ةصحال وأ هجاح هلزوكي نا ىس عامل

 ىلا حجرخ نا ىلا ةهكحوم لخد نيح ةواص ْنْورسدعو قارا رصق مالسلاو

 توكسسم هنالزنكأب رد-ؤ ند ىلءال كلذ نفذ ه لقا ةدملار دق نه ىلع. هع وهو ى ىف

 ةدلب تمدقاذاالاق سانبعناو رعنانع ىواعطلا هدرخاام اناو هنع

 ىمومانم ةقد>ورا انثدح راثالا بات كىف د#لاقو اهرمصقاف نعءظذ يم ىردتال

 كسفن تنطوذ ارفاسم ثنكاذا لاق رعن هللادبع نع دها# نع سمن

 رصقاف ندظتى٠ ىردنال تنكناو ةوا_صلا مءاف اهوي سشع ةسجن ةمافا نع

 هن5قوةؤلاق ةيعرشأا تار دقتلاو كأر || لح دمالؤا رياك اذه لك مق رثالاو

 ىونولف هفاثياو هباوادتساام ا _هنع تكس ةدان زل تيثمهنال هنانلبعف ع وفرلاك

 نكلاموب رشع هسج ىونزااذكو ورفسلا 0 لو زي الاموب سّسَع هسج ند ملقا

 كوب ناك ناو ا .هدحاق ةليوال نوكم نأ ىوذنناالا اهيقم ريصبال نيءضوك

 تهدموهو اندنع اه.ةهربصبال كالذ ىلع رعدأو جر ادعدعب وأ جرخا ادع

 ةينامثىلا سصقن عفاش لاو ادنا ذياهن كاذل ساو نيئد ىب واو روهجلا
 ىنلانا دوادوبأ ىورامل 4 اهوا سسَع ةعيبسصىلا لّوذقو مم اموت رشع

 1 0 8 هاا رمش ءةعبس ماقا مالسلاو ةءاضلا لعد

 2 قاذلاو فيعصض لوالاو انها .اندز ناو اهود رشع ةعيس رسوقت كو

 يب ميسم

نايس ةواصلإ هياعدنا هع 6
 : |_تالان سا امون سه هكا اهيماقأ 



 انلق ئراختلا :اور انمارتكا انقازاو اموي رسشع ةعست رصقن نحو سابع
 1/ اك ةداب لا ىق رمصقلا ىف ىلع لدي ام مالااوةولهل هيلع هلق ىف سلا

 ماللسلا هيلعهنا حك دانعاب ىوهيسلاو اننطنا .دوادولا ىور دقو فيك قحن

 ,راشحلا هضراغدق روكذملا سابغنإبا رانشخاو رمصقب اهون نإ ريثع كوش ماقا
 رص رفاسملا نا ىلع علا لها مجعا ىذعرتلا لاق دعب نمو ةءاهعلا نم ةريغ

 مما لام رؤاسللا الص ىلصا لاق رب نعوزذنملانبالاق .هلثنو ةماقا عمج ملام

 ىهتدلا ىورو نون رض رهتشا ةعسق عرشه مأرب ةناسصلا ماقاو انك

 ةجش ناحب رذا انو لا اتملع حيرا لاق رعنءانا 30 داتشان ةقرعملا و

 نولعفب ةياصصلا نع هريغعم ناكهنا هسيقو نيتفكر ىلصت اثكفا ةارغىف رهشا

 ىواتفا!ىفو هدحو ساي ع نبا رايتخا ىلع جار ةباععلا ربك ارانت>اوكلذ

 يرخ هضرغ لصح قمهنا مزع ىلع وهو ب لخداذا رفاسملا ةيئايغلا
 نعل قا ىف لسسصحال هنا لعب ادوص مناك اذاالا ةنس ثكمناو اميقء ريصنال

 ةءاقالا ةسن مصئالوإ ىهتنا ةماقالاوتيلناواميقمريصيهلاف امؤي رمشع نم
 مهلاحو اورغي اومزهي وأ اورقي اومزح ناني مهنال نرحخارادى ركسعأل انه

 تناكولو مزللا نم هت ققحن ىف دءالو ةماقالا ن اهددرما مهتع رع ةلطيم هذه
 امره ليادلا نم ةديكم دوحو وا ودعلل ددملا لوصو لاعحا نال مهلزكوتلا

 توبلاىف ةئدملا اوناكنا فدسو) ىبا نعو مرا عتع كلذو مق رع كلا

 امان مهيلال خدم فالح اذ_هو محصنال ماخلاا ىف اوناك ناو مهم 2

 نمالا ءارعصلا ىف هماقالاة ن حدتال اذكو قافتالاب هتمدماقالا هيأ حد3 ثيح
 اوونو مالسالارادنم ءاروكلا اودع ركسعلا رضاحول تح ةيبخالا لها

 مهلاهتالاهيفةماقالا ةينمهنم حصتق ةيبخالالهااماو مدقتال ححدعنال ةماقالا
 مهيقكيام ءالكلاو ءاملانم ,هدنعو اهوونو:عضوم ىف اوازئول تح ىرقلا هل 'زبع
 ةفاسمهنبب و هئيب عضومىلا باهذلاوونو هتع اول<راولو نيعتءاوراص اهتدم
 وهف هلاوشرعت 1 مسا اذا برخلارادؤ رفاكلاالفالاو نإ ىفاسماوراص رفسلا

 هتدن ريتعت ملمايا ثلث رفس ديرب مهنمرفف فاخولو أهلي زباع مدعل هتماقا ىلع

 كلذ دعب ةماقالا ةينريتعتمل دارما لءإو تا> ىضاق ىواتقو ةضآل1لا ىف عقواذكه
 هسقن نطوف ودعلاّنم تافنا اذا ريسالانا هيحدلاو ئنورسلا ركذ دعدالاو

 لسا وا ازكحو ودعا براح هنالزصق هوك و اراَعَو رهش فصن دماقا ل
 ىلع لدادهف ىهتتارفسأ|' ةريسم ار انهجرف هواتعيل هونلطو مهتم برهض

 كلك لج نيعتف ط تحل ا ةعالعإ ةتاكرال اتا رمصفنا هنأت ان حرمص [ذكو رص هنأ



 5 م ا 2 1 ع ا

 قمر, تاكزا ىدعطل دكا اهباقالاو لماذ
 7 ةسعم تح راهم عن

 "ع موسما ا ريل قرا 3 معآ 1 3 1 ما 3 نار
 هل جيانوهق رجأن ناكاذآ ىععالا دئاق اذكو رهاظوهر و لارا اكو

 هبابهذي ب نب ىلا لومحنا َّى رسالو اطال ر لج رلجوأ وآلفالا

 قد 0 : [كةريسإ يح ةواصلا متنعتا قثملاؤ ديهشلا ماخلارك

 ودعلا هرسا اذاكسلانااضياو واتملا ىف ركذو هرب هلاساذا | ذه
 جتاهتمودعلا ناكو هريخش مل ناف هلأس م مل ناو رمصق ملأ : ةثلث 3

 نكنوكيالاو رفاسم هنا قةحناذا اذه نوكينا جذي 2 ل
 لاس 22 لكمكح ثوك.نا جشاذكو انلت ريسلادعبال ارم رسص

 ةءامآنم هب اع ناك ىنلا لصالاب لعالا و ري لع 0 [
 ةماقالا هن دعو تم ند رعب لوقت در عَس تاكاذا ليقو هقالخ

 5-5 فهالتألا هانرك ذ ىذلا لضالا 4 مانقالا هو ل 3 هرقل رصف

 ةلررمع بابسالا نم بسب لوسملا رذعتو كشلان لو زال نئبشمانآل م

 هنالرصقنا رسعم ناكن ادع رغ م نو دملاو رابخالا مدع

 الثأ .-عنااماف اًميشا مزعاملوأ هيك :نآا مزعو ارسسوم ناك نا اذكو هم

 نوع ةردكنلاو - ظرحلا ىف 000 هل 0 مدناق

 نطوياالا اًرسوم ناكنا اذكو متاع :
 هت 5 0 رفاسم اههذحا 0 رع ل

 ا ام هلال طانشخحا متي و نك رلا ساز ىلع د
 عسا ميلا ل دنقالا داذ



)5:5( 

 نمدارمو كاذريغو ةكمىلا ةندملانءاورذاس نيحاورمصف مهنا نيدشارلا
 1| هواتف قىزاريلا نردلا ظفاحهب ح مص اهوهرصال هتنالو ىف فاطاذالاق
 7010| لو هدوصقم لصح ىتم عوجرلادصقو ةيعرلا لأوحا صحشتل هب رخااذاهنا

 ]| لاعنعراتعاالورفس: دمنم ناكوارمه ب ع وجرلا ىف هنا تحرفس ةريسمديصتب
 006 ' باو رلا مدععم صنلا ةلبا:ىف ليلعتا ذهنال هرمصم ةلزيع ةيالولا عيجج نأ

 |١ ءاسثاىف مساقرسلا ةدعادصاف خ رخرفاك معسالف ةقاالا ةعالا نم دحا نع
 اذا ىبصلا اذكو رصشبال.م انا َهثاَت ملقا هدصقعم نيب و او

 ْ اذكمابا ةئلكنم لقا دست د دقو قد رطلا ءانثاىف غلبف هياعم ج رخ 1

 ظ اهأ عبصلا ف كلذك ب اوجلا عاكثلانه هريغ لاقو لضفلا نب درك وبادلأق

 | ةصالخلاىف لاق ىبصلا ةنىالخي ةربتعمرقسلارفاكلا ةيننالرمصةيفرفاكلا

 ]| اهدصقمنيب ا قيدقو ترهطاذا ضيامل_اونارمصقي ليقو رات اوه
 | راشعا * ثلاثلا * ذي ريهظلا هركذ ع دتااوه ةولصلا من مايا ذلك نملقا

 | ةالصلانازعا هسكعو ميقا رفاسملا ءادتقا نم هيلع ىنتنباهو ريغتلا ىف ةولصلاكأح
 | اذاهد”وتامدبعلا لاحربست ةعفصىلا هةفص نمريغتلل هلياق ىهفايدأت اهتقو مادآو

 | كلذ قريتعملاو هلاسر اتعاب ةغصلا نم هيلع تناكامىلع ةهدلا ىف تر رقت عب رخ
 ردقرفز دنعو ربك اهللا هلوق عسبامردق هنم ببال ثصح انندنع تقولا رخآ
 | ةواصتا لعام لوصالا ىف فرع نيبناجلانم ليلدلاو ةولصلا ءاداهبف عسدالام

 | مح تقولا ىف مهلاب رفاسملاىدتقااذا لوةةفاذه تقرع اذا ءادتقالا مذا ميلا
 ]| تررقت ةولصلانال محدنال تقولا ج راخهب ىدتفاناوافناانلقال ماهتالا همزلو
 | ءادتقا مزايف ةماقالا ديني ريغتتالاك سعملاب ءادتفالاب ريغتنالف نيتعكر هتمذىف

 ]| هيىدماولام الخ نيتمكرلا سار ىلع ةدعقلا قح ىف لفنتملا/ ضرتسغلا
 : د تك اعب رادض 0 لع 3 0

 ا 0 وا ريس ماسالا قل اول وتقول 1 0

 ْ ٌ جو رخنالابرا متي هناقءانبلا راتخاوتقولا ج رف ءوضولاب لةتشافهب

 721 ىدتقااء دعب هتولصدسفاولاغا ءادتقالاب اعب را تراصام دعب اهريغبال تقولا

 001 .ىدتفاولام فال ءادتقالا لاو زل نيتعكحر ىلصي هناف تقولا ىف مقلاب
 2 مولا هنال قالا امرأ كيعب ثيح مما ض َرفل ان الفم

 (ةالص )



 / سول وهسلا دوج ا

 ]هل هركت مامألا ةولص لوا كردا ثيح دع رك
 عا ارقلا ش ضف هنع طقسدق 5و الصفدتنرب ريسق

07 
0| 

 أ ا رق 0 0 ضر ها 20 :
 راظنلاب كردي بف ةءارقلا نع ىتاثلا جتشلاوات و .نييلوالاب ىق :

 دمي رتل ىلا رظنلاباع رحت هركت ن نيب هتءارق ترادق كاذذاالس
 هكرتن م مزليذا ضرغلاب ناينالا وه طاتحالاف لغلا ىلا را

 ]| مكالصاومتامهللوش نا ملساذ ار فاس ل سه تلوةوركما هذ

 ا هلرسسشالو هلاح يافا هقلخ' نوكينا 1
 بناه تدسفدق مي 0 0 ءان ةسقلا 00

 | طرش هنال 0 ام 'ءادالا ةطرمشمامال ا ملا ن١

 .ْنو ردبال مهو هب رقى نيتك ر رهظلا مولان ىلصلجر !

 رهاضظاان ال نب رؤاسموا نيويعهاوناكءا وس ةدساق مهتالصف

 نيبتينح بحاو رهام ظلا ىلع ءايلاو ميه دنا ةعاقالا ع

 هوادوبا ىو رو ىهتنا مهتالص ترا ةأسسم هنأ م مهر

 سو هياع هللا لص هللا لوسر عم تو زغ لاق نيصحنإب رع
 لوح قجكرالا يلعب هلي 0 06 0 1 0

0 

 ضو 00 ها دست ١

 000 ا رك دعلم يي :



 (هغ4) ْ

 ارفاسم نيتتكراهاضق رقسلا ىف ةولص هتاف نموا زفاسموا اعع*اعب را اهاضق

 0 0 هنقوىف رغشلايىلا جرخمن ميه وهو دل زيمىف رهظلا ىلص نمواهتم وا |
 ظ 7 0 رج لبق هيلا جرف رم ىف انياب 77 مرفاسموعو اهلا موعلا و أ

 ا أردنا ا 0 نا ان رك دام ىلع ءانن أود 1 سصضعلاو ْن نيم ريشا ءانخق ا

 ارفاسءرمظلا تقورخاو ناك دقو تقولار +اريشعملا ناوداوت ملام تؤقولا ىنباع ْ

 | رهظلا ٍترردك هلرعم ىلإ عجر ثبح يقم رصعلا تقورخاىفو تيدا ن نكي لو |

 ١ نطوو داق! نطوو ىبصا نطو شات ناطوالااولأاق نطول ىف عيارلا امي راسصعل )و نيتءكرأ
 لاحترالاال هب شييعتلا مهمصق نمو هن هات عضومواناسنالا داوموه ىلصإلاف رذس ا

 ' هلاثطو كلذ سيلف دب لهاتي لو غلاب وهو هداومريغ داس نا اوناهإناكولاها هنع |

 ' لوا هيف نطوتوا هلودق لهاتوا هيذ نظوتوا هيف ءاشن ىذلا اوه ظوسبملا قو | 3

 0 ناون اهل نع مزعول اذه ىلعف له ناو لاكرالا مدعو يف رارقلا مزعاه |

 "11| رقاسملا جوزتواو ملانطو نوكي هبةدلنأك ىذلا نطولا كرتو هيف رارقلا ىلعدليرف |
 | ماس هجوالا وهو اوعمريصي لبقو اهتم ريصبال ليقف هني ةماقالاو:. ملو دلجب |
 تتاهناف يتم راص اهلخدامهت اف نيتدل لها ناكولو نامع ثيدح نم |!

 11 لهالا ريتعملا ذا هلاتبطو قبال ليق راقعو رود اهيفهل قبو امهيدحاىف هتجوز |
 21| نطوو قت ليقوراد اهيف هلسبلو هلانكس ترغتساو ةدلبب لهاتولاك رادلا ثود |
 لها هب هلالو .دل وم نك, لوادعاصف امون سشع ة سوت ةماقالا هيف ىو:اع ةماقالا ||

 ج جده 5000-0-6

7-77 

 "1| هيدلالو هدلوم سيلو اموي ريشع سن نملقا ةماقالا هيف ىونامرفسلا نطوو ||
 ||| .ركحذمل اذلو هرابتعا مدعىلع نوةقحلاو اضيا ىنكسلا نطو ىعسي و لهإ |

 1 هع ضي ىل_مالام ةزاغلاكو هف رفسلا فصوي هيفهنال ةنادهلا بحاص |

 هنوككص نع جرح هريغ نطوتساو هدنع لهتاف ىلسصان طو هلناكول ىح ١

 هنا نم يربال ةماقالا ودب ملام ماالا هم :رامال كالددبعي هلبخدواىح هلاثطو

 0| ىبصالا مهنطو تنكاسهنا عمتكتااو رمصق نب رجاسهملا هباككاو مالا هيلع" |

 5 ناو ضان الو ةكم ةدتطو تلازؤ ةينهلا اونطوتسا ا

 3 نطو ضعت ايف ةهاقالا نطو اماو هنودوهاع صقل ”ىشلا ن نال رفسلانالو 4

 ' 1 / نطو هيلع رطد ملناو رغسأاب ضن: :ذاذكو رف ةدمامهتي ن 0 مللناو ردا ١ هماقا '

 | ىلبصالا نطولا ِتاوش ع ط سشن سل رغسلام هتينطو فوضأ رخآ ةماثأ
7 

 | توبثا ط طر هنا دشن نو ةباو ل رماظفا ةماّوالا نطو توب انك عاجلا :



 قح رفس ةدم ةئماهيلا راماككب وها 0 رفس همدقت ل ”ةماالا 0

 رع ةوخ ةماقا ىوتو هي رقىلا لصوف رثداا دصقلال ةرص. نع جرخول
 رفسلا مدقت مدها رفس ةدغ اههنب ناك ناو.هلذماقا نطو .كازت ريصتال اهب اموي

 نطو ريصتالاموب ريش عة دهني رش ماقا هلدمريسإاتا ليقف رثساا ىصقول اذكو ١
 سهاد نيتروصا١ ىف هلماقا نطو ةبرقلا الث ريصت هياورلا رهظ ىلءودلذ اها .

 ىبضغلالاقو ضعباا لوق ىلع ثنكاساا كر ةاىآل صخر ةقروتم 5-0 2

 ليةلضذالاىف اًوملكتو ناسا اق رصق## ةمعالا نسمشل طولا و قتال

 لولا ةلاح ل_ضنا لعفلاىناو دنهلا لاقو اب رقت لعفلا لئقو اصخرت كرما

 لوزؤعلا هلا ةقاشنم نكت ملاذا لدعإلا وه اذهو ىهتا ريسشلا هلا كيلو
 ارثك ادهت تيار ما .ثهلاقو تم الاعسم تنكوالاقهنارعن | زعم ةندقو

 رب 0 مت 152374715027512: 155-277:70227:2505098291700754 15 1ةاققلا
 هنأ راهو َِت رذملاو رسقلا عك ر عدبالو اهدعبالو رهظاال.ق رةسسااى عوطتال

 5 1 6 ق د ا ولا ند كر ىو رمسا ةبادهلا م رش ىباذآ ءانشعلا ليقال كا زيه عاوطت
 ىروثلاو عازوالالأق 3 9 اندنع ءأوس صخ*ةزاو هركس ىف عيطأاو ىداءأاو

 قبالاكح هرغسب ىفاسعال سيل هللثاا تااقو ةيكلاملا ص: و ىنزلاو دواذو

 معن اهذال رفانسلل ةعورمشملا صخرل١ صخرتينا قي ',طنا عطاش' هرثش ىفوا

 عاطقو :اغعبلل ىف وذلا ةواص زاوج مده ىلع اسابقو معنلا قدسملا اهلان الف

 12 1) // انت للا 538ج 025 كاك اك دز را 93:1>-17107:2 نان اقع 3/0/1 53: يد غن سال جا لحنك 1 ع نحن طحت تر دج" روحت” ىالاب 7< انك:

 لاق ةنسلاو باتكلا نم صوصنل ةلامءىف سايقاذه اناق عاجتالا قي رطلا

 م سطاذاو ةنالا رخا مانا 0 ةدعو رعس ىلدوا اًضي رم م ؟:ءناك نك 1

 ىدذدرصم متتلكن او هد ةرالأ ةواصلا 5 اورمصعت نا حاست> م 1 هلع نسم ف ضرالا و

 ققاسملاو ؛هلمأو كمو مجقملا 2 مالسٍلاو هيجل ل ةنالا 00

 ريغو 100 عبلاو /َ حاكشا مهيأ حابا 1 الاو دمك اندااق هداع 5- ءايعن

 | لكاك ةرورنغال ثالذ لاشالو دمعت رم اهةيعّرش ىلا ةيعرمشلا مونعلا رك تالذ“

 | لكاك د نلا حابالو ةرورعضل ار دف ىل -سصتق نا ىجذيف لوشانال اهودكو 0
 0 قب رطلا عاطقو ةاغبال قولا ةولم زاوج مدعىلع سايقلاو هءلئاقالم ةّملا

 ظ للاب راحت تيحاها مهدصقتا ةواصلا, سفن و م42> ىف ةيصخلا نال *# ريق

 ١ صخ-رانم هوو ةولصلا هن تقلع اك* ةيف نداعف ةيصعلاو ةلو-تزو

 ا نلاكو رو.دغلا توثلا يف ةولضلا عم عوطت هلل دنع يسم اصق اهنيع قال

 نياندو محلا زوال لاو ئ ذة ضدلاو ”ىطولا عم ب بسلا ت تا فج

00 



 قا كر الا
 ١ قمل دزعءابثعلاو برغملاو ةفرعي رمصعلاو رهظلا ئوتس دحاو تقوىف نيتولص

 ١ لومكمو ن ريس او ىهنعلاو رعنباو صاقو ىبانب ٍدعسو دوعسمنبا لوقوهو
 دجلاو ىداشلالاقو كلامزع مساقلا نا ءاورو رانيدنب وركو دب ز نب رباجو
 ءاسشلاو برغملانيب و رمصعلاو رهظلا نيب , عجبا زون هنع روهشملا ىف كلامو .

 ةيانثلا تقوىلا ىلوالا رختويناب اريخأت رطملاوا لعل رذعا دجاو تقو ىف |
 ريخأتلا|جا هيف امهيلصمف ىلوالا تقوىف ةياثلا مدت ناباع دقو هيف امهياصيف د

 مالسلاو ةواضا|ةماع هلو5نم ملم محم ىفاع اهضراعح ثيداحا ةيق مهلف ا

 ىرخالا تقو ىلا ةواسص رخئوتنايةظةيلاف طي رغتلا اما طي رفن مونلاف سيل

 | عب ااا وعة شرا دنع يأ | ىلع جري مرجاو ةصيص كيتو مرحيوهو ا

 لغفلا ثي>- نع عمسل لل يح هلكلو دحاو تعوىف عجل ىلع لياددنف سبل اهنم ظ

 هللادب ل لاا اهتقو لواىف ةيائلاواهتقو رخآف لوالا ءاداب ٠

 بيفدامدعب ءابشعلاو برعملا نين عججريسلا هدجاذا تاكدنا رمت نان نع عفان ع

 مج ريسلا هيدجاذا ناك مل سو هيلع هللا ىلص هللالوسرّنا لوب رح

 هريخ مهان بادعحا نم دحا كلذ رك ذيل ىواعطلا رئعجوب | مامالا لامع امهنيب ا

 'لصح اهب ىلا ءاشعلا ىبص هنادارينإ زوج هنا ىلع ثيالاالو كلاهالو هللا ديبعال
 ةماتسأ هيارر هيلع ْلدب و اهتقو رخآىف برغلل هتولص عم قفشلا باغامدعب عجبا ا

 مي قفحاللا هب وديغ ناك ىحج ريسلا هيد رعب انا عفان ىريخا لاك ؤىا |[
 ءاشفلا مب ركملا ىلصو لن قغشلا رخاىف ناكاذ' تحرخا قب رطي لاق امهندب ||

 هب لجعاذ ا !ذكه زعفي سو هيلع هللا ىلصدللا لوسر ناكل .ةفانيلع لبق امثىراوتدقو ١

 ىلصف قغشل ب اغو برغملا بصف لزت ب بغينا قعشل داك تحرخآ قي رطورخا |!
 زيسلا انبدجب اذا (بسو هللا ىلص هللالوسر عم لعن ذك ادكه لاو و ءاشمعلا

 :ثيللا نع دعيسنب هينتق ىورامالا هيفي رمص ثيدح مهل ىسلف ميدعتااغإو :

 1 بجنب ”نأعم نع دلثا او نب يماع ل يغطأ | ىبا رع تح ىلا نديززنعدءس و عا

 اواكدح ةدزغىناك ماللاو ةواصلاهيلعملا []
 0 سمشلا غيز لبق ل#رأ

 .رهطلا ىلص س شمل غبز دعي لترا اذإو اعيجج امهيلصيو سدعلاىلا رهظلا |

 ءاشقفلا ع.اهءلصب ح ترغملارخا برغملا لبق لحبرا اذان اكو راس مس معلاو
 اذه ىهبلالاق نرغملا مم اهالصف ءابشعاا لخع برغملا دعب لحضرا اذاو

 وهو ديوب ةبتق هيدرفت ىذمرتنال اق نكل ناو اذكه مي ظوفح ثدادح

 0 تيل ةعاو تقلاود دان_سالا ذاشانه ثيدملا مولعف 1 ابا لاقو ب بيرت |

« 

 7 /نح. هنن نوب ع رش ا ياو
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 هنا هع هاح دار م و قتءولاود

 هيلا 2 م

 : كاذب داراام ع هر املا ىف م

 اناقاكالسذ حجلا ىلع لتخلا نيف ةر رهاظي مهنم دحا لشي لو

 0 ق0 ليما 5 8 ١ هبلا



 30 كلم 35 ا ننرا ج ىيحر ىراقا رارادر ح

 ( هذح )

 | ةيحتلاب و همرح ىضتعبق احابم ناكياع ىهذو ةبوجتولا ىضتقي هقالطاب وهو
 | سائلا ىبصي الحر رهان تيفو مالسلاو ةولصلا هلع هلوقاهتم ةرش ىهو

 هيلع هلودو دجساو سم ةاورمهتود ةط نع نوفاذع# ناجر ىلع قرحام

 مع ول ىلع هللا ستذغاوا تن علا مهعدو نع ماوقا نهتيل مالسلاو ةولصلا ا
 ا

 مالا هيلعهلوقو دجإو نانحألاو لسمو ىراخفلا ها هأور نياق أعنا نم ناو مت

 جا ور مال_ىاا هيلع هلوقو 2 ءادر نق ىلع هلل عبطان واهل 2 تلد كرت نم

 ريغو ملم طرش ىل» 2 دائسان قاسألا هاور م: لكىلع بجاو دم
 ”ةمآلا عاجاو ىلاست هلل ءاش نا اضدا اه ضع ىتأت و ثبداحألا نم كناذ
 تاطدال ىف رعأا ركيولا لاهي < هريخو قدنلا ف نبأ هاكدح انع أ هعتضرفو ىلع

 انههرازعاق اذه ررعتادا هدالا مدعأ زم عاججالان اق لبلد هع ةيضرف ىلع

 | طورش ىلعةدئاز مو>ولل طءرش ةمكلل راجعا ةمجلا طئارمش نام ىف زوالا اناا

 رك ذاءاهريغو ءراهعلا نع تاولصا رام طورش :1- ةدلاَز ءادالل اطو رشو

 قراط ئورامل ةأرملا ىلع بحنالف ةروك ذاااهاواق ةتسق بو+ولا طورتشاما

 مل. لك ىلع بجاو ؤ> ةعجالاق مو هيلع هللا ىلص ىنلا نع باهشي

 | كولمتوا ص ىلعالا ةبجاو: ةعملا مالسلا هملع هلوقن رفاسىلع:بجنالف دماقالا
 ا اظالخ ءالعلا رو#«4ة+-و ةدعب رآلا َدعالا عاوجا هيلعو ىهدلا اور رقاسسهوا |

 اًباع جالا هئلعو ثيدحلا نه ماملد.ءاا ىلع ب: الفقي رللا ث اثناذي رهاظلل

 لولا رذاواو نيديعلاو تاع جاو ةمجلانع هدبع عنعنا ىلوطلو ىواتفلا قو
 اهفو را هنا ىنانيغرملا ركحؤو هيلع بحت ةدملاف رك ذ هع ىف هدبعا
 طقملاب ملاذا ىلصي هنأ و قالخ ةباذلا ظفحل مادا تان سذحاذا

 ا ةرالاو هل روذألا دبعا | ىلع بخحنالو َضعِبلا قدوم اذكو هيلع 2 بناكملاو

 5 رانا ريبكلا نفح وبا ملا لاقو هيي رضلا ى داو ىذلا دبعلا ىلعالو |

 71| طقي نكل كلذ هل سلق اقدلا ىلع وبا لاقو هعلبا روض> نع ريجالا عنمب نا

 ١ | هنع طعيال اب رق ناكناو ادعي. ناكرزا هلاذت شا ردق ةرجالا نم دنع

 | كلذ هل كيمل ةولصلاب ىلاغةشا ةهلباعع ةرجالا عب ر:طحريجالا لاقزاو ”ىش
 "|| ربش  ناكحاذا ضي رملا ىلع الف ض رملا مدع ىا هدكلا عبار
 0 1 7 0 2-1 3 ما هذين فاي هناالا ردع و ! عماجلا لا باهذلا ىلع

 270جم ده ججم بجوعسب ا جسجبس جس جل برج يو وببوب و عسل هل يبو ري يم م ممل نإ
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 3 ايه دنع, ةفيلد 3| دع ادناق د

 1  عوطقمو دعقملا 00 2 الف نيلح

 ةردقلانا كن ع كل ما ' نءدد ا

 لق ادعاسم 2 نا را 5 قسيفعلا

 ع راو نا ضي راك 4 0

 منع بوجولا طوتسالل روش ا 1 'ء

او ووصتالف ةاراتقو ار
 ما ل

 ْ] ىذعلاو ندنحلا ىبا نإ نسحلاو ا هو
 هبيش ىبانإا ىورامل هْثِشلا ةعالل اهالخا نونو ١

 ماالو رطق ةواصالو قد رشتالو ةسعججال لآ 1

 3 327 ىورو ىلكلا ىف مز> نا هصخكو , ميظع
 7-5 ةدايعلا ا هنال 0 لش

 0 0 7 , رذاذ هب راو 1 لوألا رد 7

 اولاقو باطلا دف يتلا باعجا الش مو

 دبع هع ىورأمو مسصلا ريبسفت نه نمل



 لاق تذل دعسا ىلع جرت ءادنتا عمس الك بعك نآكو ةرارز نا دقاسأ ةضايس

 0 ةركذ 0 اع هللا يص ىنلا مدقم لبق ناكف نيعب را لاق متنك كت اق
 ضرفت نا لو ناكهنال هح مزل. الق مملالعاز هارب 5 ىقوباا 5 لع رعت 7

 همك نوءع< مون دوهيلل اوناَق يهنأ ةصقلاىق ىور اع ىلع مالسااو ةواصلا هيلع

 ىلدنو ىلاعت هللارك ذا هبف م7 امور انا لملف موي ىراصنللو ماا ةعبس لك

 او-عجاف ةن ورعلا مون هواءجاف ىراصتلل دحالامون و دوهيال تدسلاموب اوناقق
 دعت هيف ىلاعت هلل لزتا مث عطا مون ءوعنو مهركذو مهب ىلصف مهدصتصىإ]
 مف رصلا ةن'قانم ةرذلا كلتق عسواو ةيئدملا عسو هيلع هللا ىلص ىنلا مودق
 سلأ هللا ك3 ىلا !وعساف ىلاعت هِلوق نا بغشال عطاقلاو ضراعملا نع ىلع ثيدح

 انردق نحنو ذب رثلا اور دق مهف اعاججا ىراربلا و زوجت لذا اقافتا هقالطا ىنَع
 ني> مهنا 5 0 نع لم:مل ذا هل ضراعمالو ايس لع كثب د ىلواوهو ريصلا

 سما مسفت قاوذل ا ئراصمالا ىفالا متعاو رباتما بصن اولغتشا داليلااوهف

 هير نم عجلا امه! ماقنتا رصم ةحدملاو ةكمنا تالَذىف لصفلاو اريدك اهالتخا

 ةراتخا ىذلا فن ردت قح ريخعم ع وهف اهف نجا ىلع قدصتال ريسفلا لكو

 هلها معسل اههلم لك 0 ضوّق:م هناق مه فأل هدحاسم ركأق

 ةباؤضلاو 0 1 هللا ىلص ىنل نءزف طق 4 م'دلاو كَ نا معو ةدانزو

 اذه رعشعا اله تالا وهاع 1 صا ناك ايه رس ناالو نالا ىهاغ ريكحا

 دحو وا هتكر## ىقرت<لك هق ٌسعبأع ةقب ردراسل نإ ىلوالاب و فين رعثلا

 انامز ؤ مالسالا راصما مظعا نم ةفيظ:ظسوو رمصم ناَف قدمت لك هه

 داو ةئدملاو 2كم نع الضو ىر>الاىف دجوتال فقرحاههنم لكق اًده عنو

 ماكحألا ذهن ضاقو ريما هلوذلا هنا ةيادهلا بح اص هزا_تخاام متتتلا
 ةناقواا بحاص زع هراذتعا دع هلذعي رشا ردص في يو دودحلا مو

 اهش عرشلا ماكحاىف اونا روهظب هركذ م دقتملا دخلا راتخا ٌثيح
 دودحلا ةعاقا ىلع ةزدكلا فارما ناب فيزع راصفالاف دود هماقاؤ

 | قاوشاو ككسااهنف ةريبك ةدابهنا ةفدحىلا نع ءاهتقلا ةدحت ىف هب رماه ىلع

 هسيقحم لاظلا زم مولظلافاصتا ىلع ردن لاو اهيقو قيئانسر اهلو
 1 ئهتا خدالاوه اذهب ثداوحلا نم عناق هبلا سائلا عجرب هريغ ملعوا هلعو

 6( .ناالا )



 را اذهنا ا قو 0 ا وهذ ماكحالا د

 عضو“ لبا مهن نو راه ايكاعب 0-53 كان ترك 3

 00 كهل 1 0 ا 5 هلز وع

 ١ اهريغو م 5 محصل - نع ةزشعو رذوبا هفلخ ىلصي

 1 ا ا اذا 0 0 اه ءاق ا ل

 اذا ىالحح واهي .يئاالاهنالتافر و 0 ناسا 0 0

 ىلصبالو 0 َ اما 5 ا ١ نضوغنب ىل هلال“ عيت ا

 ا مو د قفناو - رك < 0 0

 م 2 ربيعم 0 نيدضوم



 3 سو ممصحلا ف نالو 5 اء لا دوجوم وهو علا د 1
 | هكا مججوهت هيف نوكيدقو عوذ دهوهو ةريبكلا ندملاو احر > نيعضوم وأ

 انرمادقو مهعامتجاب ةتفلا رون ثيحب ىفالتخا رمصم لها نيب توك ناك

 لا اوفل_تخاو قبس نمل ةءظاف تددعتوا فسوبىبا لوق ىلعمت اهنيكسنب
 ةيتشاوا اهءاولمص ناف حاستتفالاب هنا محتل و غارفلاب قيسسلا ريتعي مهضعب

 دحاولا عماجلاوه لضفالاو د. رفتلاؤف ركحذو لكلا ةولص تدسف ىمالا
 71| قالتخالا نعو اذه نعو يقم ةدهعلا نع جورحلاو ىنالخلا نم عيورذطل كإذو

 | عيدا ىلضينا ىفسإ ةعجا زاوجف كلا عقو عضوملكىف او اف رمصلاىف
 | ضرق ةدهعزع جر اهعقوم ةمطا عهن مول ىح رهظلاهبىون و تاعكر

 ا | , ةربكلا ىرقلا قاذه ها ام قلت زاكلا3 اذكنيقد تقواا

 ةئبلا ىكصيدا ىرتلاوق طا شحالا لاق ةهضن رذلا داعثالو زاَوْللا ف كيال

 | تتولا ةئسنيت كرمت رهظلا ىلصي متاعب را عجلت دنس ىونبمت ةمجخ' مث اعيرا
 1 دققالاو اههحو ىلع اهتس ىدادفف ةجلا تدك نافراتخلا ميد اوهازه

 | نرقا ةذيوا رهظأا ةشن رهظلا ىلصي و 1 ل ا

 |١ تابصقلاو دالبلا ىف جلا زاوج ىف ك-شالو تاناورلا ف لصاهلسدل ىلع ةولص

 رشا نا

0] 
0 | 

 ٌراَوَح ٌْتِيَ> نماماو الو ا ارض. عضولا و تمدح ن . هلاق ىدذلا ادهو ىهتنا

 ةععاج ةجلاذإ ىوق ه-دفالخلا نال طا_ت>ًالاوه 0 هعدعو ددعلا

 ناو رصلا و همه لي> ىو عض وع ىنالا ىلصت تا تلا ند زوو نكن مو نتاعامجلا

 ركذو قوما طاتحالا ةيعرش عنعال ىوتعا ةرورمضلل ددعتلا زاوح محدعلا

 ةج دعت ىل_ه3 ىلا عب رالا :ةةرولاو ةحئافلا ًارقينا ىجش وها ىواتوف
 ءارقق الون عقونأ ب رضنأل ةروسلا ةءاردق اضرو عقو ناع انر ايدو رهط هيل

 مالو هنو تكردارهطر -اىوتير , ةئلاؤق زسحالا» «ىهيتلا ةيحاو ةروشلا

 _ ايعم ناك نمو لعنه الو هنع ذ طقسا مط هننع نأكو 05 6 قدح دعب َحع

 اخ ةملسو ةبلإ 1 لا ةيذلالالب ة هح 0 سصلم لا نيدو هلدب نسدل رصلاف: رطاىف ذا

 تاكناو هبلع ةعمج الق ىعارملاو عرازا 1 نم ةجرف رمصمل نيبو هنن نتاكذثاو ْ

 || رفعج ونا هيعقلا ىورادك يتب لايمالاو ليأاو ةولغلا و ## ءادنلا معسل

 ىواتى ذك ىناواحلا ه6 41 سعت راتءاوهو فسو ىباو ةقدت> ىبازع
/ 

 همم !جتهوىلا تكملا ىونناق ةدوطا موب رصضعم ا ىورقلالخ دناو نا ىضاق |

 *هنمارلت اهتقولوخمو دعل 2 ورانا ىؤنواو نم ركل و جورملا ىونّداو رو تدل هونج عوز ىذا

11# 0 

 3 2001( لاقو ))



 ا 2. 1 ها 4 1 تقول نو

 الخ هلهاب ق ندلا 000 0 كلذ 0 ىد

 هل كرابألو هلعش ل عجبا رابداا ل ' ما ا 5 '
 ْ وهو“ مامالا مالسلا هيلع طرتشا دوق هريغو ةحجام 1 11 7 ٍُذ

 عب را كريصبلا بللاىانإ ندهن اهكرات 0 قاما اح

 ا 0 0 هال تأ باني ب دي هن 00 9

 عمج ا ا رهيذاا ند كاذ 0 1 7 ا 17

 ةعزاتملا عمن دقو اهريغؤو دحاسلاق ة و رغتملا تامامجلا : ةعماج 0

 ل صاغلا "م ْ

 ْ ناممع كم ا لا ةيحان لعب ءاادإ

 هلزوح ءا حالا هريس ةيعرلاق هنري ناكاذا كدؤشلاا ,ىذلا ب

 ْ 00 هاقلل 7 1 وق 4 طا لا تكلا كاذبا
* 

 قا « انف م ىضاقاا مهن ىلصوا 0 مص هلا

 مهدحا دودحو عمو زاح مهل ىلصف ددحاو ىلع س لا ل معجاف

 ا : ءايشا ىلع ةالوو ءارماهلو ةعماطلا ت تامواوانهال كانه ةرورمدلال كلذ

 8 ل اوناكذ نيلسملا رومالاوهقا مهنال ةمج ادماقا مهاناك ةماعلا وم

 اهياعىضذم هناكم رخام 2 ايف اهب روعأملا عرشواو اول نسبا

 اها زوحب ةئاطلم تناكاذا :ُ لاو هعورش محديال 0 رمضحوأو

 قالؤمسالاىف هإنذئنملناو هريغ فلخعسل نا ةملعاب روهأللاو اهتماواال اهت
 هع جادا قرفلاو هدا ول ملثا قالا كالعال ثيح ىقاسفلا /



 702 الا 3007 وياج 1 قمبر 11115720300623 815/ئقسا ةلدح طماع كج هسا < جرد عا سمج رج ع جا تدم

 جدلا هس توات صو قع ت72 021ج جت وست

 | بسيسو جس جوس عبس 7 77ج 7727ج سك 55ج د77

 ماهم ءرغداق هلثأك هسفنا ريغ ماقم ماقنمو هسفن ماعم هريغ هماَما هل وكال

 ةولصلاو زوعاما ىاللدعسالا نا اذه نم ا دكقلا ضع مه 0

 |١ ةييشماقم ماو ,موهوىاثلا مسا نع ناكف مايقمل كاد ىف ل صا هسقن .هلعيانرمملا |

ٍ 0 000000 
 ههغع ١

 0 / ل

 ةطصسنمس . تشل تس دوو يي د د يم يس صر عم م هيو يو صو ا رح وج زج وو ج جيم ا رس ةدو»

 ١ ينالوا ز وع اننا ئداقل بذا انك !ةةئاده ا لاق تدوم

 ا اهنال "او اب عم نكي ملاذإاما ةيطخل مع“ دو فيؤذسلا وكي را طربش ةعجا و

 ]| دهش ا“ ٠ ف.ذساف ثرحلا هقبس ولام فال هد ءهط مبا فا طئارمش نم
 ]| ادجودفو حاتتمالا طرش ةيطاملاو مجمع ساو ناب دتبج ةقبلحلا نال ةءطخملا
 هلزاكو ؛ت ف عئاتملا كلل .هنال ربعي نا هل..اف ريعتساا قال و لصالا قة حىف

 : هريغأ 0062 ماع ماقزم اوااقام اذ_هو هريغأ لمعيل هل "ذااعأ ىطامفلاو اهكءات

 -؟ ملاجلا
 59055 يو

 - اثاظلسل ص انوذاه ناكانذاألا مامالا ثدخاام دعب لب ءادتا ةولصالالو

 رييخ تن 5 ةروكدملا ةدعاهلا ىلءو روك ذملا ديمالا ىلع هتماداععا قالكسالل

 | قالطا ديغ ىضاَةاانيب و ةعجخباف نوذألانيب روكذملا مهةرفو مهقالطانا
 ' واراف بط اذاهنآ بابلا فام هياق ةولصصلا و ة.طمللا ىف ىفال_ذدالا

 دعب راك ذاالا ةيطملخا دهش لنم فا سيزأ زوال ةواصال قالدعسالا

 كلذ . ىق قا ىفال كه سفنلو هريغالب طتق هريسغل نيغماستم ماق ةمّخلاىف
 71| هتفلاهسكح زوجالاذلو ةيصاخ ةيعرلا لحال تاطالا ماقع ماقانا ىضاقلان ال

 11]| ماس ماقاض هتاخ هدطاب روع لانا هل هتدانهش ليقتال نم هسفن ةلزع وه نلالو لد
 7٠١ [هلماج رومألا ءولصلاناقااضبا ةسغن لجال رج طن ساسنلا لخالا ناظلسلا

 أ

 1 :نلالا ةرمغلو هسفنا هريغ ماهم انهيذ عاق كفو انضوا هلىه لب هربا ةصوص# تدل

 الاول أي درك مغ نعقمالا لعا ده ىلا , ريعتدما ىناكى الدعس ' هلز اق هسفنل

 دخاو' لاقو مامالا ثدحا: تادعقاولا د سكعلان , ةواصناقرذا هيططاى

 تقوبا ثءاثا ٍطرسشلا #  مهبىلصي و بطن :أزجا مهبل صتال و بطخا
 ١ فال هيدال مجدنا انهذاب صن ةعطا ناد !ةاواصلا راسل طرمش ناك راو وهو

 | هل نع ملهم سعشل | ليهتنيح ةءطانىلصو مالسل و ةولصلا ةءاع : "سنا

 ١ ثيدحلاس عك تاازاذا لو هيلع هللا ىلههللا لوسر ع١ عمجلا ؟ع وكلا

 , ( سلو )



 انو ةنلف ا ةانر ْ ناكراقإ 0 نع ملم ثيدح 0 ّ بر |
 | ىتعا قهبدلا لاق سعشلا لو زتنيحاه زواج لا بهذن م هب ىلصي
 لاوززلا يعاب اك حا هرلاو ةولصلا . ناب رارخالا هحاقذا هكا لدا داو عطاوتلا

 ام دارملاا:.5 هلط. .ذع ع دال لاو لا نيح هلوق ليقناف هلبق تناك ,ولملا ناال

 مدقالو ادحافيطاانءزاهنوك_اضنا هحارالا م-ْالاهزأف 2 للا لادن

 || دحارهدشع رصعلاو رهظلا تقوناامل كلالافالرصعلا تدو لوخد دعب |
 ْ اهيذ ىعاريف ةماقالا عم ني_:هكرلا طوتسا سايقلا الع ىلءاهتع مش ر 0 ١

 ٍ مالسااو:و اص اهيلعدتا طقاهبدرب لواهب ع رسشأادر و ىلا تايصو - هلام 2

 رخواودشيحز و< الفانعوب ىلا هدعو ماذكو رعصعلا تذو لوخد دعب اهالص |
 ١ ج

 ىع'اشع: اوالح اندتعاهيلع هشنالو ,مذلا عوام همزليا هيدوهرا تقولا

 1| نيضرفلادحا ءانب ز وجي هدنع ناو ىتاتي ىالسملاو اطرمشو ة.ك ىهفالتخال |

 ا بارا 1 ِ مهناف 00 مدقتام ىلع ز وجبال هع رخآلا يلع ١

 م مهنئا ةيمامالل فالح ر و هج هيلعو هبل هيطخلا

 يهدعب نذ يع ءاقلللا نم دجحاوا مالسلااو ة ةواصلا هيلع هنا دررمل هل هناق

 , عمالا نيعكرا طاتسا دري ليلا تايصوص4للا اهلج نم ىهناهتودب هلع

 هنال هلة محصنال تقولاىف !_هذوك ة.ءطخلا طرشواطرش تناكف اهتاعا رع :

 هد>وتط+ولف ةعاجلا ةريضحي نوكت ناو انهي ةديعملا تا 'يصوصألا ةلجوم

 اوعساف ىلاعت هلوقاو ر وكذملا ثراواللز ونال مهب يلصق هعاضلا 'ترضضح م
 ةعالا نودي ز وال ةواصلا راامكؤ ةولضلاو ةيطخلا لعشل وهو هللا ركذلا |

 تو>وىلع تلدناو هيال.نال كالذو هيطخلا ادكف .ىلاعتةللاءش نا ىتاام ىلع |

 | عجل ىلادتسملا هلا ءاهتنا نوكيفركذلا فقوت ىلعتلدةفاهتزابعب ىدسلا
 .ّ اودعد وأى ح ,هروضح ىفكي ل مهلة دوعسم ةنوك اهتعك ارش دماال وا هنتر ابان هيلا

 ثيدارهج اهتوكطري_ثي هلا رهاسظلاو تأردجا افكاوتاكوا اومانتوأ ةلع ْ

 ا
| 
 ا
1 

31 

ٍ ْ 

 1 اهي ىلاسعت هللا ركذ قاطع اهنكر وو عئام هن هن نكيرملافا هدسع كاك ر م اهسعسي | ْ

 انهزك اه>او و هيطخ عسل ليوط 6 دامعدنعو هللاةجر ؛ هفيح ىبأ دنع

 | نكد عشا منج :د ةسل# نيت م يا ةروءاارتسو مايعلاو ةراه.دلاعما |

 ىلع ىوألاو مو هدسلع هللا لد ىتا ىلع ةواصلاو دهشتلاو رولا و اههنم

 ضو تادةاؤماو ئينعؤال ءاعدإأ 3 ةينالثلا واضيإ ظعولا 00 , وال
 0 ا ذآ ]1| ]1 1



 ىلا ارا 0 1 ىجفا 00 لاء كو ؟ دهر ولا

 مم .:اءالاعق كاؤ الق ٌةيطحلا 0 ابهعمالا نيتعكرلا طافسا ىل-ةنمل

 تباللا نال تالذ ءايشالا هذه ضارتقاىفو دحاول اريح صقلا ىلع ةداب لا هنم

 درذ لكذا تبا لو تقوااىف ةيطاخا قلطم وهابمتا ةرهشااو ارئاوتلا قد رطإ
 مساهمزلتسالو كلذ عبجج ىلع العشم ناك ماللاو ةولصلا هيلع هيطخدارفان

 ليق ناف هكرت هركحو ةنسواامجاو ناكف هضارتفا ىلع لياد الف ةيطخلا

 أانلق ةراهطو ريس نودب طق بط ملمالسااو ةولصلا هيلع هنا ايش مولعملا نم

 صوصالم هلق اما هنا ىلع ليادالو هيداو ةتداعو هباذ كلذ نوكل نكلو مذ
 .انال اهل طرتشيام اهل طرتشف نيتءكرلا مام ْدَكاَم ةيطخلا لاعنالو ةيطالا
 ىوراإس» نا ىلع دبعلا مالكلا اهعطقاواهيقرايدتسالا مجااملالاو عسنال لوقن

 ادعاق بطخ مكحلانب نَح راديعو ةعطا مول نوعمملا لخو.ة 0-0 بعكن أ

 ةراحناوأراذاو لوشن ىلاعت هللاو ادعاق بط ثييملا اذهىلا اورظن!لاف

 ةءاوكا نم هريغالو وه ميكحنملو هعمىلص ما ءاَم كوك رتواهيلا اوضفنا اوهاوا

 ا نرعواركذو ةئدلا ةكرتل هيلع 0 اأمتاو ةواصلا 0 كاذ ذا ٠ نيدودولا

 سوامطلانا ىفا_كاالاراصمالا ءاهقدر راسو قارعلا لهاو بالام بهذريل ادبع

 ةبط12لاوه طرشلاناد_#و فس وب ىبالو هكرتنم ىلع ”ىثالو ةنسامئند

 ىمسنال كلذ نودامودهشتااردق هلقاو لي وطرك ذ ىلع افرع قاطتاسما ىو

 هللارك ذ ىلا اوعساف ىلان هلوق ةذد> ىبالو هغالاىفالو فرعلا ىف ةيطخ

 . ىعطقلا عالارك ذلا طرشا ناك ةاريصقوا الب وطا ركذهنوك نيب لصفربغ نم
 ةبطخ ىعملاركذلا عا نيدرفلا دحاراشا مال_ىلا هيلع :ةنعر وألا ناريسغ
 الذا هريغ”ىدال ىذلا طرسشلا هناال ةئسوا امجاو كلذ ناكذف هيلع ةيظاوملاو

 01 املاو طاوسملا ى رك ذب ر كحل اقل قي لاجنالا مدا اناي نوكب
 ' ىطال لا نبدلاردصا سم حرشو لاطبنإال ىر اذهل! حرشو راصعلا
 هللدتلا لاف ريثملا دعص ةقالخلا ىلو ةمج لوا نافعنبا ناس معنا نوخروملاو
 لاءؤماماىلا عكناوالاقم ماقملا اذهانا دعبان اكرعو ركبايانا لاق هيلع جيراف

 لزتو مككلو ىل هللارفغتساو دعب بطخلا ركين ايسسو لاو ماهاىلا يكذم جودا
 ناو ردقلا اذهب ءافتكالا ىلع مه:ءاعاصجا ناكذ دحا هيلع ركشملو ىلصو

 واقركذلا قلطم طرشاا راكف طرعشبي سل قرعلاف ةسيطخ ىعسملا لوطلا
 كلذ نوك نم دبال نكل أجا كلذوكتوا هللاالا هلاالوا هللازاحعسو 1  هللدحلالاَق



 يردك ٠ ع 0 7: 7 هبا طاوس .اتضولل ةيطحلا ا
 رفنق بطخول و ىوالب ةماقالاو ناذالا اكان دلا مالكي اطال كا ملكتبنا ٠

 روضح موقكلاو بط هنال مه أزجا | مهد ىلصف نو رخا ءاجوارسضاح 0

 زوجت ىلصف ءاجمث هلزعم ل بهذ بطخواور وضح موُقلاو
 مينو تاعقاولاىف هركذ ةيطألا ليفتعا لستغاف عماجوأ هيف ىدغ

 هأزجا يد هلع ىلا 3 9 قانيغر !اىفو 0 لعن نم سب 2 َّ

 2 ِط : لعمال ركل ا * 1 /

 ماهالا ىوس نيفلكم لاجر هيلي روز ود#و ةفيش- ىنا دئءق مهددعلق|ىف اوغلتخا

 ارارحاالجر نوعب را يفاشلا دنعو مامالا ىوس 3 فدو ىلا دكو 3

 دنعو دجحا بهذم رها_ظ وهو ةداح نءاظالا ءاتشالو افيص نوئعظنال نيوعم

 دحلا هنع ٍببح نبا ىور وا ددع دد#ملو ةبرق مهب ىرقشن نم كالاه

 الجر او مالا ب نوللث عمجا اذا الس م ىدسالا دونا ىور امل نيثشب .
 ٍْ صاع ىئاشااو هب مم ف كلوهحم ىدسالا ْنا اواو ةجلا مهل ىلصي

 : ةعحالو يع رأ اوناكح مهناو ةرارز نب دعسأ ثيدح نم رصلا ثحع 8

 تضمرباجن ءصىور امواوءججامل لقا اوناكول مهلا ىلع ةسيف دلال دالذا هيو

 ح رش ىف لاق ةعج كلذ قوذفاد نيعب را لكىو اماما ةث ةثالثئلكىفا ةئسلا

 ثيدحوهو قه لا لاق فيءض داتا هريغو قهيلا ا فيعض تذهلا

 نوكو نينثالا ف قدحم ةعاتلا ىعممنا فسوب ىالو ىهتنا هلثع عتال
 لولدم سل ىه ةعاجم ط رمشلاذا هيذ نحام سعال ثلث هلذا ىجبصلا علا

 ةعاجب طرشلان ادب اوجو كلذ نيئثالا قو عافجالا مم هيفاملب عجبا ةغيص ]|

 مج | طقلب اًملعتمروصخلا بلط هنافاوعساف ىلاعت هلودل عجبا ةغيص لوادم ىه

 وهو عجج مامالا عمتوكرنا طرسلان ا مزافاركحاذمزاتسي ركذىلاواوااوهو ٠
 .مهنوك طرتسشيو ع م جوه ىذلا عملا ظل سفئال مجلا ظفل ىعس
 ارار>ا منوك طزالو نايبصلا و ءانلاب دقعتت الف ءالةءال اج 1

 ىضرملا اذكواضيااهيف مهتماماحصقو نب رفاسملاو دبعلابهةعنت لي نيهمم
 اهيفاةعجلاديلع بجي النم ةماما حدنال هنافرف ةءاامالخ نا روذنملا و١ 2

 فيزضاللب مهيف عئاملسسل بوجولا مدع اذ :ا مهنع اهب وجو طومسا هدئع
 ةماها زوجتك مهتاما زوجت" مهريقك مهف صخرتاا اوكرت اذاف مدقتاك مهيلع



 لقاهتم ىاسافلا راو نر ىاعل لوالا ةدفسلا ا رهاراذب ف تشل ١ 9م

 ةع رجلا لامه# واهب طريشن امه دن تراها از م لئمتسواو كقنوا اهلم 0

 درعا اهماعت ىلاوه واش طرخ شمت رق كمعو دعا قا م خد اهدعباو رقت ولد

 دب الو طرش عا ناهز رهاظلا ىف ن«١فناتس الذ لقا ورش وأو ىوشتلا ردق ا

 وباو ةيطخاك اهماوؤد طرشي الق داقةناللا طرسشااهف اههلو تقوااك ةعماوود نم ا

 قوقوم ةمامع قددتو ةواضأا داقعلا نكيا ذافءزالا طظرش ىو معا لوس ةقيلح 1

 اةءاكرا عيج لوخدن دوجولا ىف 'ىثلا لوخذ نال ناكرالا مآمتدوجوىلغ |
 ل للا راهذ اكد صبالفاحوا اهي تحال اذلو ةواص ىقسلال اهيف دن

 ىعسم قدح لبق ةداقلا مدعدلا ةهج ند ريثكلا لبق ,هباهذك دوهسلا لبق

 ةولصلا قنا اههاودطرتشيالف ةولصلاىفان“ اهنال دما فال ةولصلا
 ديعلا الخ ءاشاوفكف ءادتنا رهبدقعتتال اهنالناءبضلاو ناوسنلا اع ةربعالو .|

 ناول ى> ماه نذالا سداسلا طرشأا دي مدعتال هيلع بح ال نمراس نهمهريغو |

 يهل اهتةصىقلاثلا ثلا # هنودب زوج الق تايصوضخلا كلت ةلج نم |
 58 ا هقاوم هللا لوسر لاق لاق : هرب 2 تيدا" ريك ت 1

 ايلا نركا اشك برق انا قلاع هعاسلاق 00 ةره برو 8

 نرذاماكوةساخلا ةعاسلاو حاز نمو ةحاحو بر اهناكف ةعبارلا ةعاسلا ىف |

 نباآلا ةعاتللا هاور ركذلا نو_. ةكئالملا ترمضح مامالا جب رخاذأف ةضمب

 ىو ةدسداو ةعاسو هب راقتم تاّقوا احا اا هذه نم دارملا ليف ةحاف

 نيسمر طا 00 00 ا 00 كلام بهذ هنلاو لاول دعو

 ا .حاول ا ب هزالا ركتاو وخلا هركذ اوراس ,مىقلاعار لا

 1 1 ]هدب تناوب هت رأ افلح ذا ةحارجلا اريقارد ا محا ر

 اهبلا فخدا رأا ل راها !خاور دري ثيدألا ةياثلا ةعاسلاق خازنمو مالسأا

 ' ةياكامعالاو هاا ىلا ظكت رهلاق مالسلاو .ةواصلا هيلع هتاكف ىهثلا

 ' ( روهخاو 2(

0 



 1 0 ا ل مويا 0
 0 يدمي نأ نك راما 0 8 لا

 ا 0 ريخوه ا كل ظنا وهاك 7 ١/ م1 لادتعالا َ

 ةولصلا هيلعهدا منار مالغلا لب معز زالن سوهو باس ا لهاتاماس ريتعانا

 . لعشيف أرجاةنس ةولصلا تقو ىلا راهنلا لوانم نامزلا اذه ميش : مالسلاو |
 اكمل نيد يا هس د6 ب تهذم 00 ١ وى "املأ ا اهثا

 1 ةربشع اننا 0 00 سو هب ع 5 م 0 3

 عا 0 * انه عاد هليا ءاثاالا ايش ب اهيف هللأ نبأ مبهم كد ال ةعاس
 ١ همجلا ىلإ حورا وداقم عنا لئس ,ىاسنلاو دوادوبا هاو ررمصعلا دعي ةعاب رد

 مالي سالا ىف تتُددح ةدعدب لوا ليقو تيرس ؛ نا حرف ةادعا ت ا 1 ْ

 نيا اىفة رهىبإ ثيدح اماو فاشكلاىف هر هركذ "ل ٍ ١

 ىدبسهي ىذلا اكرم هلا لش 6 لسو هياعهللا ىلص هللا لوبس رب لاق لام ايضبا

 ْ ايفو لخاور ا ردك ندا رااق ثيدملا ةرئ عب . يده ىذلاك مندي ا

 ركب ول تغاو هلا موب لسع نم مالم ١و ةولصلا هباع هلوق نيب 13 يدخل

 مكمل هلاك غلب لو عساو ماهالا ن نماندو بكجر لو ىشمو ر ركتباو

 ٍ ' ماملا محبك ونسج تيدح لاقي ىذمربلا «*اورا اه.ايقول همايسرجا ةكسا نع 1

 ١ ىدملاك-+ :ا ىلا رس مي مال. او ةواصلا هب اء هلو يفي ريبع او: سوماقلا ىف ل راق

 | ىتعع هيلإإ اوهتبتسال ريدا ىفام نواعاو | مال_يلاو. ةولصلا هلع هلوقو هند

 | ةرجانهملا نم سيلوب اهتاقوا لئاواىف ىنتملا وهو. تاؤاصلا ىلإ ريكتلا |

 . مالدلاوةولصا هيلع هلوعا بإأ ل مدجاف ومحل نيماد نا وهلا و ىهتن

 | دوليا ورا 0007 قوس م هلل نابل 0 0 مدس لب



 ا ا ا تن ادي و تمل يم عر دعو د تكي ةددحتسص 4 اس رة سجد ميج يت تتنوع ع فو

 م
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 سعوا ةتهدنم نهدي و رهطنم عاطتسا ام رهطتب و ةمجلا مول لجر

 .تصني مث هلبتكحام ىلصي مث نينثا نيب قرفنالو جر مث هني بيطنم
 ءاوز مانا ةثلث لضفو ىرخالا' ةولبا نيب و هنيام هلرفغالا ماهالا ملكت اذا

 ىلا اوعساف ىلاعت هلودل لوالا ناذالاب لاغتشالا كرتو ىعسلا بحي و ىراخلا
 ١ راس تعانلوالا ناذالال.ةفلوالا ناذالا دارا ف فلتخاو عببلا اورذو هللا ركذ

 ريكح نيحعءا ار ورا ىلع ناشلاناذالا نامئع ثندح]آ َّىس رع و رك ىنأ نمز و

 ةرانلا ىلع نوكي ىذلا وهو تقولا راتعاي لوالا هنا ممدالاو ساتلا
 اليبةلذانلا ةولصلاا كرث سانلا ىلع بجربنملا ىلع مامالا دعص اذاو لاوزلادعب

 نةبلع' نعام ةبطحلاا قف عرش يح مالكلا جابالاقو هنع ىلاث هللاىضر
 اذكو مالكلا عطش همالكو ةولصلا عطش رينملا ىلع مامالا سولجنا كلام
 1| قال انهه عاتساالو عامسالا ضرفب لالخالل ةهاركلا نالو ىرهتلا نغ
 هفتصم ىةبدش ىنا نب ارك ذام هنع ىلاعتهللا ىضر ةقدتح ىتالو دتمتدقاهناف ةولصلا

 مامألا ج ورخ دعب مالكلاو ةولصلا نوهركي اوناك رعؤباو سابعُنباو ىلع نع
 ”نامثطوحا عتملاناكف مالكلارمالكلا ناف اعبط دنعدو اضيا مالكلا نالو
 نارقلا ةءارق هركب هنا تح روهججبا دنعو اندنع بجاو تاصنالاو عاّيسالا

 جرخااللعلكو برسثلاو لكالا اذكو سطاعلا تيعمتو مالساادرواهوحو

 .هنال راكذالاو ةءا رقلاو لقتل ةواص عنم هتلالدب و ا هنأ عم تورت
 ' ىلعتلادلا 1 تاداعالا راسل ريو عبتلابنوا علك ]اه بحاولا مما

 ميلا ىلع حج رع مرج او مرت هنال مالكلا ةحاباوا دمسملا ةيحت زاؤج

 انوذأع مالسلا ناكاذا كاَذ لوقنانال هنمعنعالف ضرف مال_ءادر لاشالو
 مامالا أرق اذاو افا هل عاف بكتربل, ةيطاخاةلاح ىف كلذك سنلو اعرش هيف

 نعو تعلن هنأ دهخو هود ا :ءق ةنالا ىناا ىلع نولصت هةكئالمو هللانا

 تكسو ة حلاو تصنبهنامهزذكاوغعلشما ضمد خا وارمس ىلصنهناف سوي ىبا

 رهجنالوه فنى هللا دم سطعاذا هم ن> ىبات ءو تاصئالل اقيدحت لضفاوهف

 ) اؤيده 
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 أرق ناو هته لدب امهنال رهظااىف ارقتام ردق اهي 57 اهريغو : ف
 : ةشاقلا ثيد>ح كيت مالعو كَ ر 0 0 0 َّك هنن عت
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 ) هدع)

0 
 ضعب و ةجو نم ءرهطظ هدحو نم ةعجج هنال رهافاا هيلع ب كلذ دب اف

 ١ يتعك زار لع هاحالدعو و رههظاأ اراشعا اع راى صوف هم>ىف طئارشلا

 معمحلا كردم هناامهلو ةاقتلا لاب ةحال نب ريخالا ف أرشب و ةعمجلا راشعا
 امهنال زكذامل هجو الو 0 ءكر ىهو ةمجا هبنا طرمشت ىح ةلاملا هذهق

 بواد بيطالخا ةيادهلا ىف اك رخ . الا هع : رت ىلع اهيرحا يال ناقلات

 ىيلستا ىعمالف ةلوحد دنع ميس دق هنال كالاملاقدب و اتددع 7 ودا اىلع لس ريثما

 ناك مال-لاو ةولصلا هيلعهنا ىورالمهيلعإسو دجاو ىجفاشلا لاقو ايناث
 قهيبا| هاور مكيلع مالسلا لاقمم ههجوب سائلا ل.ةتسا ةححلا موي ريثملا ذعصاذا

 هدئشاو لاق لس موه ىريكلا ماكجالا ف قحلا دبع لاقو ىوتلاب سنل نأقو

 دلب لكو ىهتنا هن الو ءافدبْضا١ ىف قورعموهو ةعيهل نبا ثيد> ند دهسا وا

 ةننلاك اعوط اهاها مسا دلب لكو ةكك فيساان.اهيف بط فيسلاب عذ

 يناثلا ةبطذتاؤ رهجلا جالا ءالعلا ةضورى نك فيسالي اهيف بط
 مهيف سدلاع نيطال_ىسلا فصو ةهاركلا دا ؛ هركب و ىلوإلا ىف رهجلا نود

 رتكلا ىلا كلذ ضعب ئدؤرامب رو ببذكلا ىهو ةيصعلاب ةدامعاا طاخ هيؤنال
 " نيذلا ءادطملا نع راغصلا لس ةدرلا باتك ىف ةناخ راثاتلا ىواتفلا ف ركذدعو

 هوحنو مالا باقر كلام مظعالا هاشنهاش مركإلا لداعلا ناطاسلإ نواوش
 بذكوةيصعم اهدي و رك هظافلا ضء؛تالال لاقال ءازوج له ىقاصوالا نم

 اهاشاماو رئاكوهف لداعإظ هلاعفا صعب ىلا ناطلسال لاق نم زوص:ءوبالاق |

 هيدايعلا فصو زوج ال مظعالا صو نود ىلاعت هللا صيئاصخ نم وهف هاشن

 ىزاريلا نيدلا ظفاح لإقو ىهتلا ضم بذكج وهف مالا باور كلام اماو

 ىتج ةعجباو بييعلا موب بارحلا نع نودعابتي مزراوخ هما تاك اذلذ هب وانف ىف |[
 هللا لوو رينع ىلع رهانا مهركذل مههافش ضرتل نيذلا ءابطحلا حدم اوععسال |

 ىورامقلا مههاغش ضرفت هلوقب راشاو ئهتنا دحملا ف ممسو هيلع هللا ىلص ا
 ضرقت الاجر. ىب ئربسا 4.١ تدار لكإق مل_توهئاع للا لص هّللالوسرتا سنا

 كتما نم ءايطخ دالوع لاق ليثاريجاب هالوه نماتلق رانز» ضي راغع مههاغش |[
 ةنبلا حرشيف ىوغلا مامالا هركذ مهسفنا نوب و ريلاب سائلا و ماي
 ١ سار ىلع انلع هب نونان ركنملا نع مهيهذرثا ىلع ءالؤ هم محئاصملا قو

 هللابالا ةوقالو لوخالو نامزلا اذهىف انلاوحان م نامتيسملا .هب و ىكتشملا هللاىلاف

 هارذعالو مجخلا ا وسو 5 لبق علا و نهد ىلص تن ملا ىلع

 تاق 3: ب 7 كانط 120 021 يخي 0 لالا الا كاطع كددقا درج هلا ط1 همام 00  | | > >»>1313-)-1-1-4 2111١]ا 0
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 ١ ةسملا ار هنكل هناروهأم ناكاناو رهظلا ضقنو ره

 يدا سناو اهئاداذود ضخ الف مار ةرؤرممالب ادصن 0 07

 900 ول 0 حال /ةسعبلا 0 ءاصخن نم

 2 ذاهب لاغت 0 ودا امتنا ل ْن

 كوالا رس 000 هلل ن وكل ا 0 انا ذا

 4 0 ف 3 0 00 ٍ 5 وو 0 ريغ نيب نا

 : : ادهيف 0 ا 5 كذدعب عرش لذا 1 لانا 0 هتان 7 1

 00 ِح 7 0 ل دعت 00 0 ءرهلت ص هلا

0 



 ظ2ظ2111100111010110101011

 ظذ1111111011111111100

 1 ٍْ 0 لسلوت770707000 1

 5 57 ( هدغ؛ )

 مهيءادتقالا ىلا ق رطت الثلو هيفىهىذلا ناكمللاىف اهريغةعاجم نوكتالنا ييبنف ْ

 هريشك مهقحىف مويلا اذه ناكف مهياع ةعججال هنال ىرقلا لها الع مهريغ |
 ءاجرا ةدتمجا نم مامآلا غارف لبق رهظا١ ىلصيالنا ضي رلل بحتسا و مايالا نم
 ريغ ىل#ب النا ىلوالاو زاج دحاو ىلصو دسحاو يطخ ةعاس لكى ءببلا |
 اهيعالف ةبط#طارصقلاذا داو ءىثك ةبطاخاو ةولصلا نال بطخ نف 1

 ناكنا رعفلا ىض و اهعطشب بدترت بحاص وهر ةملعا ىف رعقلا ركذت نانثا
 فسويىناو هثيتحىبا دنع اذهو رهظلا ىلع ةعجللا تتاقناوةعست قولا ىف

 قوخ هدنع اهعطق مدعو ريتءملاو اهعطشال دعا توذ فاخزا د# لاقو

 اهتوف فاغاذاف ةعتلا تقولا ضرفناهل تقولا توف فوخب امهدنعو اهتوف
 بيترتلا بجو هتوذ فخ مل اذاق رهظلا تقولا ضرفنا امهلو بدترتلا طقس
 رفز ةيفالخىف امهعم هءجبو ريخالا دج لوقىلع ءانب اذهو ىفاكلا ىف اذك
 ارخآ امهفلان متر هظلاوه تةوأا ض رق نا ىلع هيفا يدقاوهل اهلوالاهلوق ىلع

 هركذرهظا١نءدكاهمجخباف لعغلاب رهظلاب نيعتب امناو نيعمريغامهدخا ضرغلا لاقو
 تئستدق اهنالا اذه ىلع قاكلاىف هلل دتساام هجويف ةريخذلا نء جبورمسلا

 ركذ جورسا| نا ىلع دئنيح هد_:ع تقولا ضرذ ىه تراصف اهيف عورشلاب

 روذعملاريغ رما.نكل رهظلا تقولا ضرف فسوب وباو ةقنحوب |لاق ديفملا نع

 نكل ةدلا ثقولا ضرف دج لاقو ةصخر روذعملاو اعح يطا هطاقساب

 امم هلاوقا حصداوه عيانيلا ىو طيخلاىف هلثولاو رهظلاب اهطاعسا هل صخر

 ىوتنا رهظلا ىلص اذا ةعجلا كرب مئا امل كلذىف هل رصخرول تاق جبورسلا

 . مكلا ىف هل ضح>ر دارملاناوا رودعلا ىلا دوعب هل صخر ريعشلا لانا نكمي و
 ”لتسىت الخلا لالدتسالا ف ىيورمسلا ركذو مثالا ىف انيالوهو رهظلا ةدكب
 ةعطلاو دحاولا ري تبن بترتلا لوب اد نا وهو رخآ اكلسم رسقلا ركذت

 نالوفبامهو دحاولا ريح تامل رئاوتلا تنام كري نا زود الف ةراودملا رايخالاب ا

 جاتعال اذه ىلءذ تاوذالكح رهظلا وهو لصاوا فلخىلا تاوغلانا

 رصع لها عئماذا مامالا رذز ةيفالخى امهلد# ةهفاومنع باوجلاىلا

 بابسالا نم ببسا ادهترهاهتنا انياكصانع رفعجوبا هيقفلا لاق اودعحنا

 اوعي نا مهل سنلو همهت محد اًرمص# 0 نانع عضوملا كلذ جر نا داراو

 ارمص» نوكنانع اعضوم حير نأ هلف اعضوم سصعنا هلنااكهنأل كلذ دعب

 اس لجر ىلع اومم< نا مهل ناك مهب ارارمّضأو اتنعتم رها-هنناو

 ( ةعججلا )

 710101100111 1 1مل

 ١م نشا

 ١ م و هيما وحل الزاب مير نش دولنا
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 د نيس داو ذر كح تا ا ع 3 ناكلا

 فسوب قالو ء ماشه ىورو ةيطخلا لاحىف لسع ها تلو ةييعتلا

 ناخ ىضاق ىواتفىف اذك ادحا. ىذءوي وا مامالا حب رخكرلام طلاب سأبال هلا
 مار >ءاذبالانالا دحا ىذ وبالذا اههدحا نيظ رمش زاج ىطخاانا مهلماعدقو

 ءامالا نيك ءالناىتاثلاو بصسملا لف ىلع مدّقم ماركا كرثو بحسم وتدلاو
 لجال هيكترإ الق: هع طخلا لاحىف مارح اضااوهولمع ذ دكليح هيطخت نال ةبطللا ىف

 لوشن و نيالا يلا ب ل رول 00 هع ءاعلا هاذي وسم 0

 ىط# ن م سو ا لاف لا ا ا ع ى ْ

 اديدجواذا اب ديش نا ىجِش و ماهجلا ا ارمسج ذا 0 وب سائلا باقر
 هيلا طنا هلو عضوم مادقلا ىفو عضوم ءارواا ىف ن؟ كبل نان دحبملاذاام

 نسا ناوكو د ا ناتبطخلا دب .زانإ ةيطخلا لب 0 0 0

 7-0 ديعلا ةولصق لدعم 3

 بهذملا نم ميدكااوه اذه ةعتللا هيلع بج ن رع 5 ديعلا در ع
 و موف ل دع لاا ثيدح افلا - همس 0 ةلعسلا ْ



 ْ وسلا يملا ورام و م رطل درع

 | اهلهتيعرش نيح نم نيدبعلا ةولص ىلضي ناكدنا ماللاو ةولضلا ديله هنع
 ءافلخلا اهالص اذكو نوعءولا ليلدوهو كرث ريغ نم ىلاعت هللا هافوثناىلا

 ٌةيحاو ث'اكف نردلا مالعانءىهو كرت ريغ نم نويدهملا ةكالاو نود شارلا
 ىبارغالا نال ةيفاثنالا نه ريتق ىلع ىله لاق ىذلا ىنارعألا كترذحو

 ةغمعلل طري دشباف عيج اهل ط زب و رصلا اهطئارشؤ هذا هيلع بجأل |!
 ضيف: لقتلل اهدعب هئس ىهلب اهل طرتشي تسل اهئاف ةبظفنا الاءاداوأن وجو

 بيطتااوكايتسالاو لا _غالا نءةعمملا ىضتسلاه ديفلا 00 3
 ظ بدهتسيف ةملاك ةدابعال عامجتا موي هنال ىلصللاىلا ريبكتلاو بايثلا نسحا س
 | لستغي لاق رغاوطانخ او ةعراسملاو ةيعتلا 0 نا

 بطلا سمو زافظالا قو رعكلا ةلازاببيطتب و هأنخا هلق لعف اف رخفلا دقي

 موي هلال دغاَعلاو ةواصلا ىلا بهاذاا كلذىف ىوتس ةيعفاشلاو ةيكلاملا تلاقو

 0 رظفاأ| موي يشل 2 ىبورسلا لاق ةفجلا قال ةنب الا

 دعينا 7 لوك ل قو عِش اذاَق وراتقلا هاورارتو نهلكانو تار

 ال ةواصلا ديفلعلا | لكألا رأت ىع 0 ول بسلا و اوا> ائيتفالاو

 لؤالاو ةريغ قال ىهذإ ند قف اذه 0 رن ٍ- ىهضالا موب

 موي بنعم و رطغلا ىف هكرتالو انه ةولصلا لبق لكالا هركيالدنا حصالاو حدا أ

 بمس و ةواصلل هبلق عرئتيا رقفا|ءاذغا ةولصلا لبق رطغلا ةقدصءاوأ رطفلا |

 ريبكلا بصساو لضفا ىثملاو نيديعلاو ةمجلاف بوكرلب سأيال ىنانيغرملا أ
 لاق رطغلا موباماو عاجالا اًقافثا ىجضالا موب ىل_صملا قؤرطيف ارهج
 اوامكتلو ىلاغت هلوثاامهل وفك غد ىلا نعو رهجالاقو هن رهجال ةفدحوا
 رعب هللادبغنا ملا سنع ىنظق راداا ىوزو مك ادهام ىلع هللا اوربكتلو ةدغاا
 ةتنب ند مي رح ني> نه رطفلاىق ريك. ناك ملسو هيلعهللا ىص هالو رنا هرهخا

 صال تأ 2 ةقدب 0 ذلان ان تو صلا عقر هددت ىالو ىلضلا ىلإ ١ ىح

 00 ريان اعطلا ف 1 كاسفن ف كب 8 3 هوا ف ا



 رم 0 قبف ا 1 اناكاخ

 همدعو رهجلا ت نأ هس ف قالحلا ن وكينا ىئش ىذلاو

 رهط !نال. كلذو لضفا ءافخالا هديعو وعسل ا|ههرئوو 4 واياك ل

 ريبج ناو ىجضعلاو ىلهانلا ٌدحافإ ىباو ىلعو ركن اك فلسلا نم ريشك نع لقندق

 دجلاو كلامو .داجو مكحلاو ناممع نب ناناو ىلبا ىباذإ از 2 0 رف

 رغعجوب اهمقْعلا لاو قارشالاق راما نبا: هركذ ىناشان ,دلطمو روى باو

 هبوب تاريخا ىف موهدبغر ”هلفا كلذ نع ةمايعلا عنمت نا ىشالا هنا ارت > ذل

 ريخلاا نء نومطمئيف ارمس هنولعشنال دب رهجلا نع اوهنماذا مهنا ى

 . ىهتنا اذا ريبكتلا عطش ليقمم لضفالاوهرا رسمالانا رب يب ىذلا ماعلا

 هفطقال ليقو ىضالاو ا!ىهجطلاب لول! ىلعىا ر طفلا ىف ءاوس .ىلصلا ىلا ا

 هيلع مالكلا مديت دقو ديعلا ة ةواص لبق لجعل هب ركن وقول مصل احتفالا 1

 ْتقو جورخ و سهلا عافتراب ةو اهلا ِتقو لخد اذاو ةهاإ ركلا .تاقواي ا

 هماقاالو ناذاالي 0 سانا 0 لاسعيا هعضو# ىف ف .اميلع ا اركلا 1 ل

 0 0 ١ 1 تاريكت ثنو 0 0 هئرس |

 دع 0 و ديت با ىلع رايك شالابلا دا لانا يداوي الثا تاعي تنل

 زار د4 ةبناثلا ةعك رام قاذف مك 00 ل قا ٍ ٠
 داوهايربع 5 ةاطلا 0 ١ 7 مو ناك ثلئاهدعب ربكيم :



 ( هدخ )

 . ةولص ةيفك اذكه هلق ةياثلاىؤو ريبكتلادعب ىلوالا ىف ةءارقلاو ثلث ةمكرلك ىف
 ناعل١نب ةفذحو ىرهشالا ىسوءىلاو دوعسم نب! لوقوهو ا:اتعدنع ديعلا

 ىروثااو نيريسنباو نسملاو ىردبلا دوء_سمىباو ريب لان باو ىماعزب ةبقعو
 ري رحخلاىفو سابعزال ابهذم هع“ ىن ىراذغلا هاكحو دج! نع ةءاور وهو

 كلام لاقو ءاربلاو ديعسابا ىنانيغرملا دازو اضيا باطألان  رغلوق هلع
 دع امهيف أرب و اسهت ةئاثلا ىو انس ىلوالاىف ريكي هلوق رهاظؤ دجاو

 اعيس ىل والا ىف ريكي ىنفاشلا لاقو ْئازوالاو ىرهزلا بهذم وهو ريبكللا

 كب رش لاو سابعنب!نع ىو وهو ريبكلا دعب امهيفأرش و اسجت ةيناثلا فو
 ةياثلا ؤو ةءارةلادعي دئاوز اسعب را ىل والا ىف رطفلاىفربكب ناو هللادبعن

 لاوقا ةع-ست اهيفو ةءارقلادعب ةدكر لكىف ةدئاز ةدحاو.ىصخالاىفو كالذك

 "همي راىنءملا اذهىف ةب ورملا ثيداحالاو ةبادهلا حرتشىف جبورسلا اهركؤرخا
 عبس ىلوالا فني ديعلا ىف ريكي مالسلاو ةولصلا .هيلع ناك ةشئاع نع لوالا

 ةحام ناو دوادوا هاورعوكرلا ىنريبكت ىو هءارقلا لبق سمح هياثلاقو

 لافلام صاعل !نب ورعنب هللادبعنع ئناثلاةءمهل نبا هب درفت لاقو م اذعاو
 1| هيلاثلاىف سجتو ىلوالا ف عيس رطغلا ىف ريبكتلا ملسو هيلع هللا ىلص هللا لو سر

 |١ تلاس للعلا ىذمرتلا لاق ةحام نباو دوادوب| هاور امهتلك امغدعب ةءاردلاو

 ١ ىنزلا فوعنب ورعنبهللادبعنب ريثكن ع كلاثلا ميمو هلاعف هنع ىراخعلا
 ”اعبس لوألا ىف قرديعلا ىف ربك سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نا هدج نع هسانع

 ثيد>ىذمرتلال اق ةجام ناو ىذهرتلا ءاور اسجَح ىرخالاىفو ةءارقلا لبق

 اد# تلاس ىريكلا هالع قلاقو بابلا اًذهىف ىور ”ىئث نس>حاوهو نسح

 عبارلا يفاشلا هلدا هذهو هنم عدا ىابلا اذهيف سبللاقذ ثيدحلا اذهنع

 ناكفيك نالا نب ةفيذحو ىرعشالا ىسودايا لاسهنا صاعلاني ديعسن
 للكرا ىسوموبالاعذ رطقلاو ئ همكالا ريك مل بو هيلع هللا ىبص ا

 ةرصنلا قربك اتنك كالذك ىسوموب لام قدص ةفيذح لاذ ةزانط ىلع هريبك“

 ' لعاك هلم نيس : هنوك سو ةيلع تكسو دوادوبا هاور مهياه تنك ثيخ

 هلىزوطلا نبا فيعضتو هرصتىف ىرذتملا هيلع تكسس كلذكو ةطرشنم ٍ

 1 تحاص لوعب ضراعم دج-ا مامالاو نيعم نبانع القن نان وثنب نجحرادبعي ||

 3 اهل ءسو ةشئاعوا نكل نس 4 01 نيعم نبالاقو دءاوربغ ةقثو هيف ميوتنلا

 7017 ضاعا ندع نومو ةيلااعوا مللت نكل هلاح قرعاال ناطقلانءالاق

 00 (يعخ )
000 



 مو

 : 0 رو 0 م ليا عالاوا كيلا 00 1

 ا ليثح ف دجا لاقو ل ولا هسق ىفاشاا عطقاو ب , نكلا نا

 1 اذاو ا 2 ٌثيدح سو هم هيلع هللا ىلص ىبنلان - ندا :

 هلق هين ىلع م هر كا ةباهعلا 0 لو 0 ذخالاف كلذك الا

 ا نيديعس 00 0 ردش ال 5 و ةفذح هدئعو انف 0

 3 لس ## را ىدومويا لاف ىحضالاو رطفلا مويىف ريبكل نع 1

 | ريكي مث أرغب مث امي راربكي دوعسمن لاق هلأ سف انلعاو انمدقا هناف هللادب
 اا ىدذق 3 ا اعب راربكي# أرتق ةيئاثلا موب

 هر ا "الا 4 ر و اولد سد تاريبكت ب ندا ريكا نلعب 0

 1 0 ةقيتدورا انا 90 ا ىودو اننا نينءارعلا نيب : لا

 ةقاوكلا لوس ىف ادعاقناكو هودست نب هللا ذبعن ع ىلا م مار ب 3

 ىلا ههعن دياولا ميلع جرف ىروشالا ىتشوموباو ن1

 ل ريخ الاد عنصأ فيكفق ّمكديع ادغنال اقف # ا 4 ةفوكل

 ١ ةعافاالو نانا لش دوه دم نةهادبع 8 لحاف 0 0

 ١ تطخ نأو نينءا 2 000 اع 00 هينا 11 - . ىلوألا



)000 
 ةياعكلا نمدحاو ريغزع ىور دقو * عوكرلا ةريبكر عم اعب را ريكيمت ةءارقلاب
 اه لثمو ةباهكلا نم ةعاجج ةرضح هلاق حمص ثا اذ_هو ع ىهتنا اذهوحت
 ةرب ره ىبا نع ىور لبق ناف * تاعكز ادادعا لوتك هنال عقرلا ىلع لمح

 عم دونم نبا نع ىورملا حجري و ةضراعملا هتاغاتنق هفلاحام سايع3او

 حي رج نا نع عبكوانم ةبنشىبانباىورو ضراعتم سابع. !نع ىورل انا
 ةرحالاقاتسو ىلوالا ىف اعبنس هرششع ثلث ديعقف ريك ساي نانا ءاطع نع

 قىنثديعق ريك سابع نبا نا راعىبانب رام نعديج-انانوره نب ادن زب امدح لاقو

 ءاذخلا دلا> انا م.ثه انثدحلاقوةرخآلا ىف اسجتنو ىلوالا ىف ايس ةرييكت ةرشع

 اسجت تاريبكن عت ريكف ديعموي سابع نب اان ىلصلاف ثرملا نب هللا دبع نع
 لعفو هيفدازو قازرلادبع هاورو نيتءارقلانيبىلاوو ةرخالا ىق اهب راو ىلوالا ىف
 نم لاس دوع_س نيا رثاو هنع ىورملا برطضاف كلذ لثم ةبعشنب ةريغملا

 ىلا, نيثءارقلان يب ةالاوملا جبتي و هلؤفاولا عوفرملا حجرتي هب و بارطضالا
 ثيحو حاتفتسالا ءاعدك ةءارقلال بق ىلوألا ىف هّتيعرشو ءانم' ريبكتلاناوهواضنا |

 ةبآدهلا بحاص لاقمرببكتلا كلذ ؟فتونةلاك ةءارقلادعب ع رشةريخالا قع رش

 ةولص ىف لمعلاب ءافللا هين عال سابعنبا لوشن مويلا ةماعلا لعنا هريغو
 كئاوزلا ىلع هنعي ورملا تارييكتلا عيوب لج- ينفاشلا ناالا مهدحا لون ديعلا
 نو ريكي هيهذع اولَغ ثيف تايلصالاو دئاولا ىلع اهولج انتو العو #
 ”ةيناثلا ىف اعب راوىلوالا ىف اسمخوا ىلوالا ةناورب العدل اوزاسجت ةهكحر لكى

 رطغلا ىف ىلوألا ةباورلاب ذخالا ىلوالانا طحنا ىف رك ذو ةيناللا ةياورابالغ

 نابصقتلا ةياورب ىصصالا صيصختو نيتياوراب الع ىهذالاى ةناقلاب و

 'بتك مدسو هيلع هللاىص هللالو_سرذا ىوراملو نيي ارقلاب سانلا لاغتشال
 اذهب لع دقو رطقلا رخاو ىدضالا لحب نارَك# ودسحو مرحا نس ورع ىلا

 بهذمان او ىفاشلا بهذم فالخ هن انتلع تيح ساسع نبا بهذع انلعدا

 ةماعلا لع نم اورك ذ ىذلاو هن حج ربال دوعسم نبأ لوقوهو لوالاوه اندنع

 آلَذا لازدقف اننامز فاما مهنمز ق ناك كلذب ءاغلخلا هين ىمال سايعنبالود

 ضعب ءافتنال عمال اعسا ةغيلخ نوكيامتاف رصصع نوكي ىذلاو ن آلا ةقيلخ

 آلا لمعلاف اهطورمشي مع ىتدا هل نءىلع قالام ىلع هيف ةفالحلا طورمش
 عا ةناحس لاو سال ىلع سادتلالا عقبال ثيح نكل اندنع بهذملاوهام
 [| ماكحا رطقلا ىف يسب ربكتلاب امهف أدبي نيتبطخ ةولصلا دعب بطخم مث
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 نختار 0 نال ا ردع شذ او فال

 ١ ىصطالا فال هدعب لصنول ىناثلامويلا ىف هولصلا نم رذع عئءناو لاوزلا بف

 اهورخانا اذكو ىناثلاو لوالا موبلاىف رذععنمنا اضياشلاثلا ىف ىلصتاهئاق أ

 ديعةولصنا لصاملاف ةءاسالاعم نكل زاج ثلاثلاواىناسألا مو ىلا رذعالب '
 ةولصاما هنودب وا رذعب ترخآ ءاوس ثلاشااو ىناثلا مولا ىف زوج ىحشضالا

 لاوزلادعب نايلصتالو لوالا ىف رذعلا لوص> طرمشب ىتاثا ىفالا زوختالف ر طقلا

 مسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلإ اًواح ايكرناىو راه هيفلصالاو لاح لك ىلع

 . اورطغين ا مدو هيلع هللا ىلص هللا لوسر مهر اف س .ءالابل الهلا وأر مهنا تودهشي
 رادلاو ةحامناو قاسنلاو دوادون ا هأاور دغلا ن نم مهديع ىلا اوج رحناو

 هع و نس> هدات_سا ىطقرادلا لاق راهتلا رخو لاح ثكرلا زا دازو نطق

 ريشب نا نزيك هات حلاص نوهّللا دبعانىواعيطلا وزو عربلاو قا! اديع

 ىخلالهل اناراصنالا نم نمو نربخا تلاه نب ا سنا نب ريع ىبا نع سايا ن رغعج
 0 ةيلعدللا ىلص هلال ررعز قضت ره نم ةليلرخا ىف سانا ىلع
 ا!سعشل لاوز دعب ليسو هيلعدتلا ىلص هللا لوسردنع اودهشف بكر ءاحفامايص

 امو طقااب سانا سو هيلعهلها ىلص هللا لور هاف ةيضاملا ةلبلا لالهل اوأر ا
 لاوزلاذعياهز او مدع ىلع لدفديعا ةالص مهب ىلصودغلان مهل حب رخوةعاسلا ١

 رطغلاديعنا ىصخالاورطغلا نيب قرئااودغل ىلا مالسلاو ةواصلا ةيلعاه رخاامالاو ْ
 ماياةثلث هيلاتفيضاىذلا ىصضالا ديعودحاو موب ةولصلاهيلا فيضا ىذلا |

 ىمعسنال مايالا ن م كلذ ىوساهف ةولصلاف عاججالاب ى عمدالا مانأ اهلك اهنال

 هنا عم رطفلا موب ىلي ىذلا مويلاىف ردع دنع اهبدرو لفتلا ناالا ديعلا ةولص

 معاهناسهللاو هياعرصتقاف سايقاا فال ىلع ر رطغلا دبع سيلا

 ع عورذ 9#

 مياشملا ةماع هيلعو عماجلا مهعسيناكناو ةنس ةنابجلا ىهو ىلصملاىلا ج ورم



 2( هاك )

 | ىلصملا ىلا ىصضالا موب و رطفاا موب حجر راك مالسلاو ةواصلا هيلع هنا تلال

 | كلذىور روهسملا ف مهي ىلصي نم ماقالا ما جي ورمل! نع موّدقلا فعضناف
 | هلاتذو رضلاف اهتماقا زوجي ةريخذلاو ىفملا ةنهو هلا عماج ىفو ىلع نع
 | ةركيو زاج ةواصا!ليق بطخؤاو دج-او ىفئاشنلا لاق هب ورثك اف نيدضوم ىف
 هكردبهنا نظنا ديغللمت مارحالل ريك اءمكحار مامالا كردا طيح ىف هركذ
 | هنال هماهأىأربال هسفن ىأرب ريكي و مايقلا تاريبكتلا ل#نال عوكرلاف

 | قال مامالا غارف لق ىطش رك ذلا تّتافو ىذشاهف درةنءوهو قورسم

 | نعو هعوكرىف ريكو عكر مامالاعم ع وكرلا كرديالدنا فاخر او لعقلا تئاف

 | ميبتسللاو هل< تاف ريبكتلا نال عوكرلا 2و ريبكتلا كري فسو ىبا |

 هك ساس ا ل د "جس
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 ُ كيسا سيلا ا 111011
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 ْ نوكلاو تالا ىلا عجرب بوجولاو دس ميبستلاو بجا و ريكتلانا امهلو هلحمفف ا 1

 | ولام قالت هجونم مايق عوكرلاو ىوقا تاذلاب مجرتلاو لالا ىلا لحنا ىف |
 اهل اهب نايتالا ىلع هتردقل ثارنيكتلا كرت هنا ع وكرلا ىف ماغالا ركذت ||

 نآل هعوكر ف ربكحاذا هد. عفريالو ناكل ىف اذك مايقاا وهو ىل_صالا

 | هسار ماهالا عفراذاو عضولا مجريف هل<ىال هنس مقرلاو هلحتىف ةئس عضولا |

 | ريبكتلاو اضرف عقن ةعبالملا نال امهعي الف تاريبكتلا نم قبام هنع طقس
 | عتب و ”ىئاهيذ ىضش الف لصفللالا غ رسشتملاهت ال ةموقلا ف اهجالو بجاو ||

 | سلو ءادتقالاب هسفن ىلع همك هنال هنار فلاخ نأو رييكتلاىف هماعا |
 | وهو ةباكتلا لاوةاز واج ناالا هارب هبار لطبف خو.سنملا تونقلاك ريبكتلا |

 | عمتي لب هريبكت عمسلمل ناف نيد ”ىطخم هنالذةيح هعبتال هناق هريبكت معس ||
 لكبىو:. نكل غامملان م ءاطحلاا نوك لاتحال لاوقالاز و اجواو هعبتب غلبملا |

 | قحاللا اذكو ماع الا لببق ريكح هنا لامخال ةولصلا ىف لوخدلا ةريبكت |[
 | ىح لوالا قربكتلا ىسن قويسملا قالح امكح ةقلخ هنال:هم اها ىارب ريكي

 | ارقام دعب ركذتاذاو ةحتافلا ديعب و ريكي ركذتمث اهلكوا ةحكاسغلا ضعب أرق
 | لبقتالقدنسلاو باتكلابتعكوتمتاهتال ةءارقلا ديعبالو ريكي ةروسلاو ةحئافلا
 | اهنال نيلوالا نيهجولا فالح اهضقن ماعلا دعب اهتداعإقو ىأرلاب ضقتاا

 | ءاضق ىف أرش ةعكرب قيس بيتزا ةباقر اهديعيف اسهبف عرسشيمل هناكف ممل |

 | قحوف هنالص كلوا ىضشب هنال ارق مربكي هنار داوتلا ىف ركذو ريكي مئالوا قبسام |
 | ةالاوملاىلا ىدتوت ريبكتلاب ةءادلانا ةياو رلا رغاظوهو لوالا هج و ناكذالا ا

 ووو جسما كودو

 | ىماه ىلعلاةفاوم ن وكي ةءارقلاب أدب واو عاجالا الخوه

 نع )



 م كرابملا نبا ن نمت 0 :

 5 ل ا لكف ل لاصفالاب هن هندي فاعلا 9و 0

 وخر اع 1 ا للا 1 سا نيسعب 0 ءاز و 5 راف ر ا 1

 ل هب سابال,' ل 30 2 هلم 5 ةناماكا

 كلام نعوائباحكا نع ةهاركلار كذب لو اهيف هللا فالتخاو ةينتااىف ةلثسلا ||
 هن سانال هنارهطالاو ةعدب هنا ىاز والا نعو ,مجامالا لَ نموه لاقو ه ةهر منا

 عاعجالا نم نيا سا هلعشأ ىذلا ّث و ىهتلاو * معا هللاو رثالان + هيأ ١

 . لها توهبشتي و نوعديف دلبلا ج راخ ناكم ىفوا .عماوجلا ف ةفر ع موي ةيشع |[

 فسويىب نع ةياهنلا ىف ركذووركمالو بو دنم'ىشي سيل ىا"ىثب سئل ليفة فرع
 4 ةرصبلاب كال لعد سانعئ انا قو رامله ركيال هنا لوصالا ةياو رريغف | دمحو

 نان ليلعتلا هشيلع لدي و ةهار ,كلا لوصالا داو رنه هلباقءناديشب اذهو

 نع ىورملاو هريس هب رق نوكيالف صوصخ ناكءى هب رق دهع فوقؤلا
 نانا كلامزعو فقوملا لهاب دببشتالال ةاعدلا د رجم هنا ىلع لو# سابع نا
 ىوهننا عدبلا ءايشالا هذه جئافم اهغاو سانلا صان .ءازه سدا لاقف هنع

 مه رغا نم نكي لاهو مسو هسيلع هللا ىلبص هللالوسربا_هصا نا ا هذا دا ضو
 تكا رخل ءانساع ادهم 5 ةن- 8



 ! 0 ةكاوماذه هو 5 لمفاف ةفرع يدع كنت 1 تفطت انا
 || ىلع زثكالاو اندنع ةنس لبق تاولصلا بيقع قيارمشتلا ريبكتو معا هئاصس
 ءافلملاا اذكو كرتربغنم هيلغ مالسلاو ةواصلا هيلع هتظاوا بجاو هنا
 ةولصلا نوكو ةروكحذااو هب راو ةماقالا: طرشب ةباصكلاو: نودشارلا
 "1 ىلع يجيالف ىلاعت ةفث> ىبادتع هلكاذهزمصلا ىف ةيصسم ةعامج ةضي رف
 بجاولا ٍتيقع بحنالو هيلع بجنن ءاودتقا اذاالا ةءارماالو دبعالو رفاسم
 نيرو ذهللا ىلعالو درغنملا ىلع الو لذاوألا بيةءالو ديعلا ةولصو رتولاك
 يحانهدنعو ىرقلا لقا ىلعالو ةعامج ةمخلا موب رهظاا اولص نيذلا
 ةنسلا قالخ ديكتتاان رهجلانا هلو اهل عب هنال هب وتكملا ىلصي نم لكىلع

 1 بجنن ءادتقالا,نأالارمدتة.ف طئارمشلا هذه عامهسا دنع هند رو ع رسشلاو

 ٠ ىفاشلا نعرهظالاو دمحا لوفوهوان دنع ةفرعردف هاوادتاو ةيعشلا قي رطب
 : مولا رممعهرخاورهلا موب رهط كلاهلوةوهو ر>ال اهلوق قوىوونلا ةرك ذاه ىلع

 0 لوقوضو 0 قب سشنلا مايا ا سصعو هللا هج راواش رخل

 ١ || ىصضرخلا موي ةببلتلا ن و مهو ا عبن ساسللا 1 هقفاو نمو
 0 مانأ رخآ ححصلا ةواصب مهريكت ىهش و رهطلا ةواص نمريبكتلا ناود كو

 نولسملا لب ةيعشاا ءاعدا مياست مدع باوجلاو ىها عبن سانااو قب رشتنا
 ٍ ادح ةييشىلانبا هاو راماسهمفاونمودهو فسوب ىبالو كما اذهىف لوصا

 ٠ مول ردشلا نك ناك لعن ءىبقش نع مداعن 2 ا نإ نيسح

 نع ةفش>وب اانأبنا دس هاو ر و قب رمشنلا مادارخآن ه رمصعلا ةولص ىلا ةفرع
 ةقيت> ىبالو ةركذف بلاطىبانإ ىلع نع ىهضلا هارب انع ناولسىبا نيداج-

 هللا دبع ناك لأق دوسالا نع قدك ا ىبا نع صوخالاوب اانث ةميش ىلا نبا ىو راه
 هللاربك | هللا لودب ردفلا مون نه رصعاا ةولص ىلا ةقرع مو ردشلا ةولصْند ريكي

 ةباعحلا نيب ةفلتخم ةلثسملا نا ل_صاخل او دجلا هللو ريك أ هلفاريك اهنلاو هلل اهلا الر يك ١
 سمالل رك ذلا ىف ا صوصخ ةدايعلاق طاتحالا ربك الاب د#و فسوب وبا ذَخاف

 بيجاو لالاياهيفذخالا ىلع هاتفاو ثيحديع' | تاريبكت اههيلع در واو هراثكان

 وهو ةولصلا ٍبيّمع هذهو دناو 'لانع ناصت ىهوةولصلاىف اهب ىتاوي اهنا

 راثك او بغراف كب رىلاو بصناق تغرفاذاو ىلا ءتهلودا صتاايءاعدل او ركذلا عضوم
 نا هناف ركذاا قاطمىف انمالكس ال ةفتحو ١ لاقو لكفا اهناظمىف راكذالا

 1.1237 تح سس جت

 ( بوغرم )



 مكي راوعدا ىلاعت هلوتل ةعدب وه
 ىئتسملا رادعمىف ةلدالا تضراعتاذاف ع رمشلا

 ةل دالا نيب ملا ةيقذا طارتحالا وه لصالاب هءار و اهقا

 ربكمتا هفصو امهلوق ىلع ىوتغلا ند رد ةح وال

 ةللوربكأ هللاربكأهللاو هللاألا هلاال ريكا هللا ريكا هللا رع ع 5
 هدّسو دوعدم نبازنع ع مالم ةدعب نان ربكتو و لياهتلا لق نان 2

 ىبال تلق لاق كب رشانت نو رهن. ٠ ذب زءانئاسظيا ةيشىبانا حج رخ او ديد

 هلاالربكا هللا ريك هللا تالوقنانأك لاق دوعسمن هللا ديعو ىلعريبكت ناكفيكق :
 ىعياوناك لاق مهاربا نطروصنم نعري رجانث لاقودلا هلو ريكا هللاربكا هللا و لا الا :

 ريكا هللا ريك | هللانولصلارب ,دىف ةلدقلا ليةتسم م 0 و ف رعموب نور ربك هياوصلا

 نعر وثأماوهو ةباعصلا نع هيف لقتلا سف دجلا هللو ريكا هللا ريكا هللاو هتلاالاهلاال |
 ىدان ءادةلاب لح لزنو يذلا داراامل ليلختا ناف لعل ربجو ليعاعماو ليلخلا

 ميها ربالاعف ريك |هللاوهلا الادلا ال لاةفيذلا مسفر بك اهللا ريك ١ هللا ىوهلا نم

 الوا ععم مهاربا نا ذقفلا بتكىر وكذملاو قاشثكلا قاذكدجملا لور ربك اهلا
 ريبكتلا لمح ا رهظذ دل اهو ريكا هللا لاعف «دعي عدلا هريك |هللا هلل الهلا االلاعف |[

 جر ملاغ بهذوماهف ريبكتلا ىسن ماهادل تيثال يفاشا|لاقاماشلث ليلهتلا لبق

 نكلوريكيالو دوءبال جرخ ناو ةَماَف ةواصلا ةمرحنال ريكي و دودي دما نم
 هدو ربكي هاري ىدتقملاو ريبكتلا ئربال مامالا ناكنا اذكو مهدحو موقلا ريك ّْ

 ناكف هيو ءادتقالا مضلالو هددعل مسال اذاو ةواصلا ةمر ىف ىد وبال هنالإ ْ

 هبىتانا ةعباتيف ةوالتلا دوعسو امكح ا ّىحال ابصسم هفمامالا
 وهسلا دوك ةواصلا هع رف ىدئوت اهذ بجئامنا ٌدعباتملا نال هيد رفتالاو ||

 اهاًضَمْف قي سشنلا مابا ىف ةواص كرت ءادالا ط رشال هدنع بّوجولا طرمش مامالاو
 سكعلاب وااهيف ضعف اهريغف اهكرتواو تقولا ءامبل 7 ماعلا كالّذنم اهيف

 رمغىؤفىضفقنال ةتقولا نأسلا نالرخا ماعنماهيف ىضقفاهف ل وااذكو ريكمال

 ثدحا ءاضقلا ىف ريكمال ءادالا ىف ريكبال ثيحف ءادالا قؤو ىلعءاضقلااو اهتقو ||
 8 ِ ا يا واصلا : رح 0 00 طقسا دع ([[إ



6019 ) 
 ثلا

 ريبكتلا طقس ديبلتلامدقولو ةولضلا فانبال هئال دنت ريبكتلا مدقولف هجو لكنه |

 4 زيانجلا ىف لصف 9+

 توملا وا توملا ةكثالم هترمض-نموهو رضتعلاب لهّقب اعف لوالا ثاحهيفو

 بحس ءاغدص فض#و هسفنا جوعت وابصتنالوءامدق جَْرسُتْنا ةنامالعو ْ
 لاس ةيئدملا مدق امل مالسلاؤ ةولصلا هءلع هنا ىور امل هلبتلاىلا هجوبنا |

 رضت- اال ةلبغلا ىلادج وب نا ىصواو كل هثلثب ىصواو ىتوناولا ةفرو ر عمن. هاربلا نع

  موتلا”ؤ هنشااوهاك نءالا هش ىلسع نوكينا ةنسسلاو مع لاقو مالا هاور

 اهل بقلا ىلا ءام دقو اسةلتسم عضوب نا ضرعلا نا امهريغو ىناصبسالاو طبحلا ىفو
 هب رعلاب هتفرعم نكيالو كلذ هسجواوركذملو حورلا جورخلل رسياؤهاولاق |

 اليلق هساروفرينا ذئنيح ىجيش و لذطاايناك كاستسالامدهدتع لهساوه من ا

 ةولصلا هيلعهنا ىراخملاالا ةعاجلا ىورامل ٌةداهشلان كلب وةلبقلاىلادهجو نوكيل |

 هلوق ىفاكتوملا نمبرق نمدارملاو ههلاالا هلال ّناةداسهش م انوماونةل لاق مالسلاو

 غ1 و

 ' ىهتيالو هن رمثوبال لبقو هاني ورام ةَقيقل لعذي ليقف نفدلا دعب نيقلتلااماو !
 انركذاكمزاع ثيدحلانم دارلاناروهجا هيلع ىذلاو ماههل نبا هركذاذكدنع

 راضتحالا دنع هنيقلت ىلعالاهب لدتسيملتوملادعب نيقلتلا بحهتسا نعناع |
 - نفدلادعب نيتلتاا نع ىهنيال امناو زاجلاو ةفيةخلانيب عا زاوج نولئاق مهنا |
 ققراثالا ىف دروام ىلع ركذلاب سناتسي تيملا ناف عفن هيف لب هيف ررمضال هنال |

 رحم“ امردق ىربق دنع اوعقا ىتوعتتفد اذا لاق صالانإ و رعنع ملم صيصص |

 نامتع نعوىب ر لسر عجارا اذاام رظذاو مكب سناتسا تح اهجل مسقبو روزج |
 اورغغتسالاقو هيلع فقو تبملا نقد نم غرفاذا ملسو هيلعهنلا ىلص ىننااناك لاق |
 نسحداتساب قهبااودوادوباءاور لس نآلاهناف تددثتلاهلهللااولئساو مكيخال |[
 هللا ىلص هللا لوسر لخد تاق لبس ما تورامل هانيع ضءغلنا بست تاماذاف |

 هعبتضبئاذا حورلانا لاقمث هضْغءاف هرمصب قش فقو ةلبسىنا ىلع ملسو هيلع |
 ”"قوفنم ةضي رع ةياصعي هابط دشتو رظنملا عبطق ْىَ كرتاذا هنالو ىصنلا |]

 ( هسأر )

 انوا لش دب م ا 1

 ]| ركذتيل دنع ركذتلباهب رمثوب نا ىئبشبالو الشق لتقنم مالسلاو ةولضلا هيلع |



 ل

00 
 1 0 لوس ُ' ا هيلع 00 5

 ةاودن يق اق م 0 د 8 0 او ربغتلا
 نع ىو سمح وسهو معد هل دب دح نم 3 ىشوأ فيس ةئطإ ىل :

 هدنع ةءارقلا هركتو محملا 31 ا هئطل ىلع عضوإالو يبل

 ةيادهلا ع سو رمسلا هلك كيذ ركذ ءريهج ف عرسل و لست

 ىهتلا, ١تءلادن عاسأ 0 ضئاخلا سول سانالإ واطدحلا : ةمالجب هياخ ر

 اكل جد حواواري رس ىلع هوءضينا سمصسإ هلسغاودارا اذاو. هلس

 ىائيغر 1اوعيادبل و طولا ىف لاقاعبسوااسجخو ااثلئارتوبهلوحر وذعلاب +

 ىباصبسالا لاقو ءاعالاب ضد رملا ةولص فاك اهلبةلا ىلا الوط تدل
 نا اذه ةلةااو< الوط هافذ ىلع عضوينا يفرعلاو انياعجا نع هيف
 قانيغر ماو عيادتلا تحاص هلام رييستاك عضو هنا مما الاو نأ

 ا ىفاشلادنعودجلا ن ع ةباورلا ر هانلظو انام لوق وهواندنع هب هرايث 0

 ا نلاعت هللا 2 هيشاع ع ثتد ل هبصيو ا لفي نأ 5

 ا !مالسلاو 0 يل كلذ 1 ا ا 0 ل

 نماووعسف هيام هلسغت ما انانوع 53 راك هد رماولاق مهنا ابطيا دوا. دول

 ىورربلاديعن ١لاق هيايث هياعو 1 هيلعفللا ١ ىلا لوسر :ر اولسغا تببااهيح

 0 ب ا 00 0 0 5 3 8

 | تاير ا يافا * ماع ع 0 7 رولا الو 8

 م و ل ؛ادرلا را هأ ط ىلع طف ةهظم لذ هنا م أ 1
3 

 ا 0 لولا 0 هي ا 0 .بح

 اذاوت 0 اسال ةروع 8 0 ينو لآر ا ىلع



 ع 00

 :نالش هل 00 ب ةرهوانندتع قشتسالو |

 نشب عي غلب ,ى>مغلا لخادىف ءاملاةرادا ةضعضملاانلذ
 كاذو » هرثن "م ةا1 ىلا نفد فئالاىف هلاخدا

 لح ىلا امهسنم قيس ءاملانا قة2اكوه ىذلا اغلا هلثاز

 م ءالعلا كا 0 ا 1 ةضوطمال

 1| لسفلا هدس 00 نعل لاشذا ىوش سس 4 .جوثلا

 . ال ع وا 4 ىلسيل ثيح 1 0

 لا كي زعسفالاو وكالذ نم ”ىشرسسن ن انا 0

 مهضيف هاي 4 نا لسغلا ٌه سك آر اتعااتن5ُ لسغل و نكم أم ا

 ةقش ىلع مث ٠ هت ىلا ءامل لصد ّىح نءالا هتش لسغيف رسالا |

 مركدأ ذاذكه 7 10 ىلع : بكل كانك ارسألا

 نى هلال جر ا لجبال وول 0 00 ةلاولا ا

 1١ ةساخت 1 - 3ك 01 0 0 راها 0



 1 اشو 0 1 1

 انيلع 0 ةيطع 00 0 + ةءاسجلا ى ىورو 4 00

 ١ ل نو 1 و هءاعدل

 0 ةداذازاوج لاف لا لادا ) راع

 ا هم . لا قراف دو 1 هش 7 لن نال كلذ 0

 1 0 مالاق 0 تبملار ُظ يرعلا اوأ ىف

 : ل نال 0 د يلا نس

 | ب تزادل صعبا لاقاك توملاب لحاثدحا هيدي



 !!نمريغ الخ لسغلاب هتراهطا ملسملا ىتدالا ةماركو امثدحي لجن نك
 قابس ةيلعلد ىذلا ثدي, ىا س ىلا نفمكوملا مالسلا هيلعووقو

 تاساجلاك ةيانجلاب است ريصيالى ا هنعهللا ىضر ةرب رهىلا ةياتجوهو
 ١: عاججالاف الاو مالسلا هيلع ىبلاك مرح نع اهداعبا جيش تلا
 ؤمامهلانبالاق ةددلا هلسغى طرتشي ل هو هدباصا اذا ةيقيقملا هساحتلاب

 ديان رقاق 0 قلعت ايلول رادغلا 0 هناك

 امم 000 0 دوجو ضرتلاا 0 بوجولا 0

 7 0 هيلع كا كارتىلع بتل
 لاقل ىنشو 1 دولاو 0 لسقلا ن ها 00 0

 3 5 ناكاذا اذك و تولالق ةعوقلولا ل -.ناكاذا 57

 00 ةعدبا نر ناكزذاآلا هوو ههجو 00



 صضيَعو فئاغل ثلث ةنسلا كيافلاثو ائيهذم انه ندبلا دهب نب .اههتحف
 هللا ىلص هناالوسر ند تااك ةكاع تو راذ نفاذ تاو دكار ىفاشلا لاقو

 5: قدم ضخالو وماَع اهي نسفا ةملودس ضي ةيناع ؟ باوذا هئاثف ملسو .ةيلع 1

 دف ا ىورام 4 ةثلثلا 3 5 يما اىلع ك كلام هلض هلع 9

 جرخاو صو 3 ةياع .ةلسقزتلا لس 1 .ىانا - مها 1 ا

 ةينارحت ةلخو 0 ىذلا هصيق اولا ةثابَف قرد مارش ونلأ 78

 نيميتتلا ثيدح ىزاوبالاهضعي و الس م اهضعب تاكناو كيداحالاهذهذ || -
 دارنا نكمي هناىلع ءاسنلا نع لاحزا ىلع فئ“ثكا لاا ناب تددان" نكل ١

 صب راخدلاو 0 داتعملا نشا صيق 35 سنل ةشئاع لوقّنم

 صفا اورازألا اذكومدتلا لان لا نم ةقاقالا م هقفلا عءاوج فانك هاكوهتبلو ||

 ردصلا ىلع هيج متي ىذلا ةناآلا ١ صرقلا وه عردلاو مدقلاىلا بكتلانه || ٠
 عردلاو لاجرلا اج صيمتلا ناك دقو فتكلاا ىلع هب هيخ 0 : صيملاو 0000

 .نييدثلا لصان 5 ةفر خا ضرءو تولا ىف اذكف ايلا ف ق ءاسنلا ة ةداع هاد

 ةقاحفللا طستنا نيدكشلا ةفصو سا وهو ةيكرلاىلا لئلفو ردا

 ربو رازالا اهيلع ط_سيم بيطلا اهءلع ردم هوكوا ريضحو| طاسن ىلع

 صمعشيف هيف فشت ىذلا بوثلاب ثيملا عضويمم كلاذك صيمقاامث بيطلا هلع
 طبر وكلذك ةفاغالا مث مث نيِعلا نءمئراسل !ةهج نفرازالا هيلع فطعيمث طاح و

 قوؤ اهر دص ىلع ني ريفض اهرعش لع م صصخقت 1 ركأو ةراسستلا وا 5

 فطع مترازالا تحت كلذ قوفاروشنم ةعتتملاك انهندأ ىلع راها عضوي مع ردلا 1

 اهيلع رشتت اليكنافكالا قوذ اه. دث ىلعة ةرحللا طب م ”رماج ةقاغالاو رازالا | ,

 ةلازم ةبةهارملا ةيراجلاو قهارملا مالغااو طبخت ىفو ةرخلاك دمالاو اهناثكا
 1 اجادخاو رازاؤ نفكناو ءادرورازا نيتقرخىف نفك قهاريمل ناكناو غلابلا 1

 ناخىضاقلاقو ناب و ةرغصلاو بوث ريغصلاىبصا|هبق ن ةكبام ىندا عب ايلا ىفو 0
 نةك ناو غلابلا هيف نفكياو نفكي نا نسحالاف ةوهشلا دح غلب مل ىقلا لذطلاو 1

 2 ينخر ةقرخف هفاع ايم نيس دولولاو طقدلاو زاج دحاو بوث ْ



 1 1 لاو ملادإلا ى اذك ءاوس نئكلا ى اعلخأ تاكولو ليسغلاوديدجلاو اطانتحا
 اولسغ الاف هيف ضمت بودىلا قيددصلا ركب وبا رظن تلاق ةشئاعزع ىورامل ||

 قحا ىلا لاق قلخ اذه تلق تااّواهيف ىتونفكو نيب ون هيلع اوديزو اذه
 ثيدحلا ضاييلا هيف بحتسملاو ىراخملا هاوز ةلهأل وه امنا تيملا نم ديدجلاب

 ناتكلاو نطةلانم زود و ىناسلاالا ليخا هاور مكاتوم اهيف اونكو مكباع

 ري راو رغصءملاو رفعرملالاجرالهركي و ليئامت نكت ملاهمالعااهاتاكناو دوربلاو |
 هب نفكلا زوج رب رملاالا لجرال دجوي لناف ةايللا لاح اراتعا ءاسنلل هركنالو
 ىف هسويلم لث» ةسافنلا ف نفكلا نوكءناىقبشن و ةرورمضا بوث ىلع دازإال نكلو

 ةاملا ىف هسابام طسواب رهتعي ليقواهلعا ةدان زف سلتام ةأرلاو نب دمعلاو ةعجا

 سكعا ناك ناو ة:سلا ىلوا نغكف لذ ةئرولا ىو ةرثك ل املا ف ناكوا .ىتانيغرملا فو
 نيدلابحاصا سيل هعفلا عماوج ىو ةئسلا نفك زاوج عهدلوا ةيافكلا نفكف

 راحو نوعلا ثيح نمو ددعلا تثيح نم ةكلا نلعشي وهو ة:سلا نك نس منعنا ا

 .نيفكتلا ف هريغك مرحماو اسهنوااثلثوا ةرمارتو هيف تيما جرذينا ليقناغكالا |

 مسسيىفامل اميط سالو هسأر ىطغبالد جاو ىتفاشاالاقو كلاملاقهن و اندنع

 وعلا مود ثعب هناف هيرو ههجواورمدكالو هم ودى هواؤكو ردسو ءاع

 ثلئنمالا هلع عطقنا ناسنالا تاماذا مالسلاو ةولصلا هيلع هلؤق اناو ابلم
 ىراخلاالا ةسسملاءاوز هلوعدي حلاض دلووا هب عفتذب لعوا هي راج.ةقدص

 صخش ىفهنال اظل ماعب سدل هنا بهي د>نع باوجلاو عطةةناف هلع نم ههارح او ا

 "الإ 12 ىد الف امرخم تام هنال ابله تعب لقيم هنال نتحالو نيم
 هي هيكح صنخف هلعتالام ىلع لكنا ضاوخ نم علطب مالسلا هيلعوهو ليلدبالا
 هسأر اورج لاقف تام مر<نع لئسس مالساا هيلع هنا ءاطع ثيدحىفو
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 ا راع تالا اا نالاق مالسلاو الاه نيصح نأ

 نيب هتزاتجنا نو:نظالمهو احب را ريكذ هْمِلِخ اوفصو ماليلا هيلع ماع هيلع

 اماذ اهبدتىملا هكدا وهدنال مهنطظ فالح مقاولا ناديش طعمالا اذهو هبرد

 | ليقزافقيدصلا:داهش عم دع زح ةداهشك هنملضفاناكناو هريغ هب قهليالذ
 لياربج لزن ئثبللا لاقي و ىتزملا هي واعم نب دي واعموهو هريغىلع ىلصدق لب
 نامردق ةب واعم ناهي واعمنا هللالوسران لاَعْف كوب هللالوسر ىلع مالساا هيلع
 ضرالا ىلع هحان# برضف' منلاق هيلع ىلصتف ضرالا كل ىوطا. نا بحتنا
 فلآ نوءبس بقص لكىف هكالملانم نافص هفلخو هيلع ىلصف هرب رمس هلعقرف
 بحامتلاوهلق ةروس هب لاق اذهكر دا مليا ريل مالسلا هيلع لابقق عجر مث كلم
 ثيدح نم ىناريطلا هاور لاح لك ىلعوادعاقو اماقو ايهاذو ايئاجاهابا هتءارقو
 رقعجو دن زىلع ىلص اذك و سنا ثيدح نم تا_هءطلاىف دعسناو ةماماىلا

 مصاعنع اص دم ىندج ىدقاولا لاق ىزاغلا فام ىلع ةنوع ادهشتسا|ل

 قتلا انام ركب ىنانإ هللادبعنع ةراعنب رابلادبع ىئدحو ةداتقنإ رغنب

 نيب و هننياه هلفثكو ربنملا ىبع مسوديلع هللا ىلص هللا لوسر سلج تومي سائلا
 | دير ةبارلا ذخا ماليسلاو ةولصلا هيلع لاعف مهكرتعمىلا رظني وهف ماسلا

 هللا لخد هلاورةءتشا لاقو هلاعدو هيلع ىلصو دهشتساىح ىضغ ةثراحن

 ريطي وهف هنا لخد هلاوزفغتسا لاقو هلاعدو مو هيلع ا قالوسر
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 900 رل اونحأدي ب نإ لاق دب ذ نالماب فيفنم تاكيطلا قامو لسرم
 مالا هيلعهنا ةيصوصخلا ليلدمم'هتعتعيقو دياولانب هيما ىناريطلا ةياورىؤفو
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 بيجي كنا تاريخلاب مهنيب و اذني عبانت تاومالاو مسهنم ءايحالا :را_لسملا

 ”ىث لك ىلع كنا تارثعلا لبةءو تائيسلا عذادو تاكربلا لزحهو تاوعذلا
 درو هم رغ ,محيراو هتدحو سنا مههللا ىر ودع دقلا حارش ضد داز و ريدق

 كوفي مماو هدئسح ليفتو هلزن مر "و هل_خدم عسو و. هتعحا 4 2 ريصشم

 كنارفغو كوذع ىلاربسعف هناوهب لوزيمريخ تناو كب 37 هنا مسهالا 57 ا

 هتكريباتجراو ةيف انتعاش لبقا مهلا هباذعنعغ تناو كنانتماو كدوجو
 د لعدن كلاهن فوعنع ىباسنااو ىذمرتلاو ملسم م 7 ىفو نيجحارلا جراب ١

 هجحراو هلرفغامهللا هئاعد نم تظفعف لحجر ةزانج ىلع ىلص مالساو ةولصلا
 اياطغخا نمدقن ةودرلاو مشا وءالأب هليمشاو هلخ دم عسوو هلزن مركاو هنع فعاوهفاعو

 ان هلها ٠ نءاربخ الهاو هرا دن ماريخار اه هلدب او سن دلا نم ضي الا بوث اق اك ْ

 قى قوع لاق راثاا باذعو ريقلا باذعنم هذعاو هنا  هلخداو ذحو زنماريخ |[

 دةيفول نمو هلوق دعي لوع فلك ريسغ ناك : ناو تيملا كلذ نوكأ نا تل

 معللا ارذوارجااتل هلعجا مهللاا طرفا: هلعجا مهللا ناعالا ىلع هقوتذاتع

 هيدلاوا وعدن و ديقملا ىفو ْنيئءْوَاَلو هل ءاعدلا متي مث اعفشم امفاشانل هلدجا

 اههروحا هبرظعاو امهم زاوم هلق مهلا لوب لبقو لغطاا ىدلاوىا
 لفطااك نوئلاو نينمْؤملا اصيب ها ما ةلافكىف هلجا مهللا

 هل بنذالؤف فلكي ىل هنال ىلصالا نونجلاب دوعن نأ ىكش و طيحلا ىف ٠ .ركصإ :

 هلق امودعال نونا ضورعو يأت دق هناق ىضرافلا قالتخ فلل
 قودسملاو ىضماهفال ىف ذا اعفوهاما فباكتلل هعئرو ضاىمالا رب ,اسكوهلب

 لامح ةريبكت مامالاريك ام عرشيالرمضحاذاريبكتلا لوا دع رضي ل نمودو
 رظطال هناف اهب مامالا هوس ةريبكت دنعارضاح اكن ءىالد - .هر وضح

 ةقتح ىلا دنع اذهو ع وةدموهو جي رجالا ةنراقملا ن كبالذا كر و رص هلال

 ىلعاسايق حاتتفالا ةريكترضح اءاضيا قوبسملاريكي فسوب وبا لاقو دحتو
 هنافاع قانال قوب.ملان ااه د ةعكر ةلزنع ةريبكت لكنا امهلو تاولصلا رااس ْ

 انك سس هتافامىّدَش و قناهف ةعياش ,لب ماهالا عارف. .ليق تاعك رلانم

 ىذش واهتم قياعف هعباشبلب مامالا عا ارق لبق تضم ىلا تاريبدكتلاب ىتاالاثه



 1 حاستفالا يك ل اهيا ناالا ىقاك اق لا د ىضمام

 طب اهيف جى حاتتفالا ىنعمو ةعكر ماقم مايقلاو حاتتفالا نعم نأ.شعم |

 | فسو ىنأ لوق مج رت ديفب هتماذهو ىهتنا اهدنع ديلا عقرب اهصيصخم

 ريغ ةريبكتلا كلُث نكلاسهذنع هتولصدسفتال ريكو رظالب واو رهاظوهو
 تدسف اهاوس العرب و اهي دتعاوا ىح مامالا عماضدب ربك امريتءملا لي ةريتعم

 اذاقريك فسورىبا دنعو انهدتع ةولصلا هنئاؤ ةعاراربكامدعب ء اهناو هنالضص
 . انا ركذو ىوتقلا هلع نا طيحلا ىف رك ذو تاريبكت ثلدىذق مامالا ب

 كلذ, هكرداولام فال ةواصلا هتوؤن رظتناول هنال انه هعم !د#ْنا

 | ءاطد ريسغنم ةيلاوتع ماعالا مالس دعي تاريبكتلا نم هنافامغ ىذش قوبسلامث
 'عطقي هغارف لبق ىاتكألا ىلع تعقراذاف هتولص لطتف هغارف لبق عفرتالث

 ضرالا ىلع تءذر ناو لطبلال قاتكالا ىلع اهعضو ليقو تلطناهنالربكتلا
 قاتكالا ىلا تناك ناو ريبك اب ىنا برقا ضرالا ىلا تناكنا د نعو
 ةزانجلا ةولصف ىديالا عفرتالو حدا لوالاو دعت ىّتح عطقبال ليقو الف برقا
 مفرلا او راتخا ملِب عياشم نم ريثكو ةباو رلا رغاظيىف ىلوالا ةريبكتلا ىفالا أ

 لقا انا لاعف كلذ نع مسا_كاوبأ مامالا لئس ىواخلا ىفو ةريبكت لك دنع ْ

 ا ل

 ا الرالا ن هللادبعو ةلسن دمع ناكحو هاك نكر هنآل هلواب ةيئاث سقاو

 | وهو هكرت راخخملاو هقغلا عماوج ىفو ناعقريال امب رو ناعفر ام ر لئاقد

 ” || سابعنبا ثيدحاتل دج-او ىفاشلا لاق هب و عيا عفرلا هنعو كلام لوق
 | عقر ةزاتح ىلع ىلص اذا لئسو هيلع هللا ىلص هللالوسر ناك ةرب رهىبا ثيدحو

 ىلا نع تايمل عزح نبا لاق ىطق رادلا امهأوردوءيالمث ةريدكت لواىف هدب

 ز و< الذ ىلوالا ىنالا ةزائجلا تاريبكت نع ”ىثشى عفر هنا ملسو هيلع هللا ىلص

 أ زو ونلانم بسعلاو يب و رسلا لاق صئالب ةولصلا ىف لع هنال كلذ لعف

 هع ياو رلاناعمرعن العشب لدتسيو ةئس ةريبكت لكى عفرلا نا ىعد هنا
 ةياو رلارهاظى قئاوا ناكاركذ تملا ردص ءاذحب مامالا مون و ةب رطمضم

 مون هنآو ر ىفو ةأرما طسو 'اذدحم مون هنا ةفدح ىبازع نسحلا ىورو
 "|| ردصلانال ةياورلا ره ظوه رامخاو ةأرملا سار ءاذحن و لخ رلا طسو ءاذحت
 7011| نامالالجالءاعدلاو ةعافشلانا ىلا ةواشا هدنع ايقلا نوكيف نامعالا لت

 1 ناي ص عنا رمان مو هسار دنع لح رلا نه ء ماف'هنان سنان ع ىو راهو



 ْ دوادإلا ءاوار كرتخ قوام ذل 000 م ءالسلاو و ا هيلع 1
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 0 4 1 دنع 0 0 ةزاسججلا ل“ 0 هر 0 0

 0 جاوا ا يع ع رصشر ا لاخوي ةشن 6 1 ْ
 تلانق مذ ليف اتمقام انيلع سانا باع له تلاق مث لسو هيلع هلا

 ءاسطببلا نإ ليهس ةزانج ىلع عتسو هيلعدتلا لو دم 1 ىلصام 0 اونا 2

 نع بند ىبا نانع ةجاهن او دوادوبا ةاوراه انلو م ةاور :

 ىلص ند سو هياعءدللا ىلص هللا لوسر لاق لاق ؛ ره ىيبانعا ه ةماونأا لوم ( آ

 | نيعم نبا لاق ةم'وتلا ىلومو هل 'ىشالف ىورو هر الق ملا يف ت
 ناىلع مهاكو ؛ هع تدلوهذ كالذ ليق هّنم عع نك نه هن ”وملبق طاتخ :

 موعال لاح ةعقاو 0 هب تلد: ساافو طالتخالا لق هلم عب ب

 'ةباععلا مهو مهراكن 5 نين يسواو ةرورمضل كلذ نوكح زاوجلااه

 0 30 دنع 0 0 0 2 رك لباد رك

 007 ةيصعم: 0 هيلع توك 2 زوجتال ئنلا راكنالاو داي

 ةينسلا ةناغ راكنالا بحيالف هوهح ق ةيصموع نوكيال ددهتملا ى

 وده ةياصصلا ةماعتا مواع»و رولا ىف امهيلع ىلصر غو ركبابانا
 هج اخ اعضو امهنا زوصذ دهسا اهلاخداى احب ' وص سبل |

 لدبو ةناورىف اندنع هوركمريغ وهو ددصتنملا و ساسئلاىلسو



 3 ىأرلات ةورع ند ماشه نعرمعمو ىروللاانريخا لاق قازرادبع قلك سام هيلع

 هللاو هالتوه عنصرام لاف ةزاذج ىلع اولصيل دهسملا نم نوجرْج الاجر ىبا
 ىلع ةزانجلا ثعضو ول هقفلا عماودجىفو اذ_ه دحصمملا قالا ىباىلع ىلصام

 جراج تعضو ولو هيفضياشملا فلتخا دجتملاف موقلاو مامالاو دولا باب
 ةلصتم ف وؤصلاو دسملاف قابلاو اهعم مودلا ضعب و مامالاو ردهسملا
 ةروصلاهذهىف ةهاركلا نه لكل لدم ةرب رهىبا ثيدح ظفانا لعاو هركبال

 قلعت ناو ةهاركحاا ىضنقا لءئاب قاعتنا رورجملاو راجلاناف اهءدعو

 ىضتش اهل نبي مل دسملا نوكب ةهاركلل مهلياعت اذكو اهضتش مل ةركذلا ةفصإ
 طولا ف لام اهمدءىلاو اهمدع ىذتقبثي ولنلا فو مهليلعتو ةهاركلا
 رذع مالا ايكار انهيلع ةؤاصلا زوالو راتحناوهو لمعلاهيلعو طيحملا فو
 ةولصاهلا ناسدسالا دجو هيفائنال بوكرلاو ءاعد اهثال زاولا سايقلاو

 رتاس كراشتف ريبكتلا اذكو عاججالاب ةواصلا طئارش طاّريشال هجوم
 ةمادق ندالاق ديكاالانم ذشنمالاعاسججألا هيلعو ءايقلا كح ىفتاولصلا

 فاتكالا ىلعوا ىدنالا ىلعوا هباد ىلع تيلاو زوحالو # انالح اهيو معاال

 ىلع ىلص هيلع لصن ملو نود نمو ءادتتق الا نم عئام ناكملا فالتخاو مامالاك هنال

 ريتعيالو ربقلا ىلع مالمنلا هيلع هتولص نم ما حقت هنا نظل | ىلع باغي ملام هربق
 فلتخي كلذ نالنظلا ةبلغ ربتعملا لب علا ىلع همدعو عسقتلا ىف مانالاب ريدعتلا
 فالئخانو دريلا ورا نم نامزلا التخاب و لازهلاو نعملا نم لاخلا ىنالت>اب
 اًضيا هيلع ىلصيال محسفتلا ف كشثواو اهريغوا هد“ ضرالا نوك نه ناكملا
 قتايسا1 محسقتل ادب هيلع ىل هدالواهريغو دعقل | عماوجوديفملاو 0 رماق هركاذ

 هنارعاعنب ةيدع نع ىراخلا ىودامواندنعوضعلا ىلع اهزاوح مدع نك ابرق

 دقذا عانزبلا لحم ريغف نينس نامثدعي دحا ىلتق ىلءىلص مالسلاو ةولصلا ةيلع

 تلا نيعلا ىر نا ةيواعمداراالو ليتل مهداسجا ناف مسه ريغاوذسقن دق
 ىلصيال وامد ب ,رطقناذ هرج عيصأ ةامشسملا تداصا ءادهشلا روبق دئعدحأاي

 راسكح/د ضخالو هجو لك ند ةواصإ تسماذا اهيف لكعال لخدمالقلا

 ةولصلاب محدن ىلو راثالا ىلع اهبف رصتةي ةدْئاّرلا طورسشلا نم اهيفامل ةيعدالا
 سور ىلع ىلص ةد.بعاباناوماشلان ماظع ىلع ىلصر غنا ىورامور”اوضعل | ىلع
 11 ع حل حت تك تمل

 )نم )



 سا ل ا وصصأأ

 ٌركهاوىىلع هلاعشال سارلا عم م فصتا| اذكو لكلا مكسزكالظا

 الثل هيلع ىلصيال ةنافالوط 0 هفصن دجوولاو قال: 1

 هنأد بقل دق لبقزناف عورة دريخ هاف دحاو تيم ىلع ةولصلا

 مهيلغ صدق ناك هنا عم تي :سنام "دعب دح | ىلت ىلع ىلص مالسلاو

 نينئس نادي مهللع ةواصلا نمدا رألا ليقدقا 1و راركت وهو مهداه كنا :,

 ىلع ىلص مالسلا ةيلع هنا ىلع لديام هيذ سلف ل ةولصلااهنا سنئاو ٠
 كلن دعب هيلع ىلصف هيلع لص ناك مهضعبنا لوت مهذالو اهيلع .ىلصناكنم

 2 | قار طط ملط وغاب ىلع لسا لالدتسالا 6 50 ْ

:0 
 و كا

 قل رطلا نام ١ ا هل 4د 0 0 ما 0

 اههرازوا 0 0 دعل ةاغيلا 0 دشأ ره 3 داع 0 0

 دا لق نمو قيارطلا عاطقركس لبا ا نيران 00
 ةسفن لن ىلع ىصيالو ماا 0 د هيلع 0

 هنالامتحال 9 ىضتلال لاح دق 0 ار 0 0
 عنمهنا هف سداهنا ىلع هياعةواصلا نع عنمارعا د مالسلاو ةولصل ا هيل اع

 نود دملا ىلع ةولصلاو نمعاتم اك اهنععن تمادنا لمديق ةيلع ةواصلان ع ةياهصلا

 4 لع ا ع 5 م 0 اًاطم 0 ”اهاا ا

0000 
1 1 20 1 4 



 . اال لاب تنزل
 | ىلضياللفطلا 8 نحر ءاوورا يرسل للعلا اي - هزكا 0
 | ةجامن نباو 00 ا هحرخا| لهتإح يزاد 00 ةيلع

 0 ف د ىسناو ا ادللو سمن اكنأ ىباسال اع . وف

 | مالسالا لّستاكو هسفن ىصلا لساوا امهدجا عساناالا هيلعىصنال هب وبا
 | مالسالاىف هعبتامهدحالسااذاو ارفاكتوككيفدل عبتو هفهي وبا د> ١ هعم ناكاذا هنال

 | ضخم عقنهنال اننددع مك لقاعلا ىصلا:خالساوانيد نب ونالا ريخ عب دلولا نال

 | لجلا ىف # سماحلا#مالسلاو ةولصل هيلع ىنلا هع اببصيساايلعنا عددقو
 | دعب رآلا اهيناوجنم رفن ةعب را[ هلم ا اندنع ةزانجلا لج ىف ةنسلا عبيشتلاو

 | ةيعشاتم ةنشئبانباو قازرلادبع ىورامل ىفاشافالخ نورثكالاو كلاملاقدي و
 نيههابع نءهيبا نع ةديبع بان ع ساطسق نيهللاديبع نعر علا . ندا روصنم نع

 1 ْ اا انورودعب رالآ ريرتسلا بناوج ذخأنلف ةزانحلا عين نم لاق دوعسو

 ا لمحت ةزانحىف رعؤا تب آرلاق ىدزالا ىلع نع ءاطع ىنانع مشهأتلا

 | روصنم ندابعنع ىروثلا ىنريخا قازرلا دبع ىورو عبرالا ر رسلا بئاوج

 "ذه عبرالا اهباوج ةزاثملا لج نم لاق ةري رهىبانع مزهلاوبا ىتريخا
 1 نيرا روت اخ ةفينحوب اانا نسا ن د ىورو هيلع ىذلا ىضق

 | 59 عديلف ءاشناو حازم هناف اهلك 5 ريأملا بناوحح 0 ةزابجلا
 || طوقساا نع تيملا ةنايصو "لجل ىلع فيفعلا نبق * ة:سلاوه اذهنازمف عديلف
 | لاقئالاو ةعتمالا لمحت هلج هبشتنم دعبلاو تبلل ماركألا ةدايزو بالقنالاو
 رذغلاح ىلعل وهدف نيدومعا !نيبلجلا نم دروام وةبادلاو رهظلا ىلع هلج-هرك اذلو

 1 "ان ورام نيب و هتيياعيفوت كلذ ريغو انيلماحلا لقوا ماحدزالاوا قب رطلا ق ينص ن
 أ نييذاعم نب دعس ةزانج لج-مالسااو ٌةولصلا هيلع هناىورامو روهجبا ديلا بهذامت

 رخو عمم هنيع ىلع هعضيف !همدعع د وراجلار ب وبأهاور ةرب 5 نيعبرا

 | 00 صلال طوسإلا ىو كااذكاهرخةوم مث هراسي ىلعاهم دعم كالذك

 ْ | 10 فوفوا ملا ملغلاو ضي راو داع كلا وفرشباتلا لعبا نيب



 نسابال ةقيتوراات تكرر 2ع كب ,دب ىلع هلمعو

 ري ر 0 ا 0 للا ل
 ةملاص تناكحنإو ةزان ل! اوع ليبيا مسوةيلعمللا لسنا لور ل

 دوعسمن :با نعو مكباقر نع هل ترق تللذريغ ناكناو ريالا ىلا اهون رق

 ْن ودام لاَتَو ةزانجلاب يملا وم هلع هلا لص انين اناس لاف
 لكامل سر لق رتخ لاش سوا نا نعو ىلا دوادؤ,ا هاوي ب 0

 يسفر ةولصلا يلع لاذ قرا ضاغ نضاك ؛ ١

 ىلع لوقوهو اندنع لضفا اهقلخ ىثملا ن نك اهنادق ىثللا .٠ ٠

 مه ريغو  ق-+*او /ىروتلاو .ىعازو الاو هباحاو دوعتتتم نإ ورع ن

 ناكيسشمع رعو ركب وباو ةهزاتكلا ىقىاخ ىلع ناكها ب بلاظىبانإ ىلع قو

 .ةولضلا لضفكاهماما ىشاملا ىلع اسهفاخ ىشاملا لضفنا ىلع 7
 اناوذغلا ةولص ىلع عادلا ةولبص لضفك ىورب و ةلفان

 ظفاملاو روصنم نإ ديعض ةاور سانا ىلع نالدهس اه: :ىلو كلذ

 لمحي ليههسنلا ىلعو تهل هلركذيملو ىربكلا هتنسيف قهببلاو ىواصطلا رفعجويا
 نبا ةياور نأف اهيدي نيب ىثمي ناك هنا مال_سلاو ةولصلا هيلع هنع قؤرام

 مثفقوفءاسناهعم ىارف ةزانجىلا رعن اجيرخلاق عفان ,عدفالح لع دقورع || ٠

 ندا ديعاناان ت تلقاه فل ىش ىشمو ىطمم م” تيملاو ى حا ةئتق٠ نوناف نعودز لا هم 0

 ىواسطلاإ رانك ىشءا ىتارئاما لاقفاهفلخ مااهداما ةزانطاىف ال ىلا
 هعايتا الع ةيطوع م 00 ىلص ين ؛أ| 00 نإ :

 : ع الا اا ل درك مد ْ 1 1

 ةهظعؤم ىهاماف كين طمع بص اهلعجاو كدب نيب ادت لاق هنا

 0 هيف لعجب ءا ديس اركالا ن ءذافلاب طفسشااو قبطوا شف رفص خ

 0 ةيادهلا رشف يح رفصلا ا راعتشس
ّ : 

1 
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  ىقادغبلا سدذوبا لاق مدقتلا م4 لوالاق ءاعفش مهنا ليقامو ةريعو ةركذتو

 ةولصا!ىف ةعافشلان الو هنعاورخاتدةواهيف ءاعذش مهنا ةياع ةولصلابل طاب وه

 هدنع عوفشلا شط؛نم اقو> مد-قتاما عيمشاا نالو هعيتسثتىال هيلع

 هوفعباطو هيلاديلستو ةعدقتالا قي فانه قةال كلذو مدقتلاب هئم عوف
 رابغلا ةراثاب سانلا سضنالثا اهمدقت,الو ةزانجلا فلخ ريسي بكارلاو هتجرو

 مدقت حاباترارّلاق فشوىنانع رداؤتلاىف ىورام ىلعا دعب نؤكيناالا

 اهنعدبع ناكدنا ليلد فش مثتةلومذ هيناب تح فش مث بكاروهو ةزانجلا ماها
 نب رباج ثيدح ىفو ميغشلا لان قيلاو عضاوتلاىلابرةاهنوكل لضفا ىئثملاو

 ىلع عجرو ايشام جادحدلا نا ةزانج عبن سو هيلع هللا ىل-ص ىناانا ةرعم

 'اذاالا هنت ماذا ةزانعلل دحا موقالو نسح ثيدحلاقو ىذمّرتْلا هاور سرف

 اهل مايتلانم ةعوحلا ثيداحالاىف درواهو روه#:ا هيلعو اهعبشب ناذارا

 ةزانإلسا ىف مايتلابان: محا سو ةيلع هللا ىلص هللا لوسر ناك لاق ىلع نع ىورراج خوسنم
 ىواعطلاو داو ةجامنباو دوادوب !ءاور سواججلابان هاو كالذ دعي ساجمث
 ىاسنلاودوادوب ١ ءاوردعق مث لسو هياعدللا ىلص هللا لوسر ماق ىلع عو قرط نم

 نه عجري نا ىنبطالو جست ُ ناك دق لاقو ءانءع لسلو هعحكو ىذمزلاو

 ةماعقموركذ !ذ_ه ءاياوالا نذانالا عجريال ىلصامد»ب و اهيلع ىلصي خقة رانج
 لوقا مهنذا ريغي عوجرلا هعسإ نا قؤرلا لبق طحنا ىفو اهريغو ىواتفلا بتك |
 نآالا اذخأم عنلا ىف مهل م_عاالو روهتا هيلعو ثيداحالل قذاولا وهاذه |

 ' نيديحصلا ىذالاو كلذ ىعاربن ا ىجينبف عودجرلا بيسو تيملا لهال ةشحولالصح
 َىَح اهعدانمورجالا نم طاربق هلو اهياع ىلصي ص 0 ةزائد عبتان منا ٌ

 هل آه اركغتم ا_عشزعم نوك,نا ةزانملا عتمل تش و لقعالاءاذهو اهرجا |

 نباععسو كهنعالو ايدلا تثدداحاب ثدهالو تيما هيل اريصناع و تولان اظعءدم ا

 .اساكلكال ةزائجو تناو كصخلا هللاَمُو ةزاتجيف كحضل الدر دوعسم |

 ركذلاب اهيذ توصلا عقر هك ود نمملا ليطرذا ىتش و روصنم نب ديءسهاور ا

 ةعالا دم هراتخاو م رحت ةهارك ا_هنا ريصعلا ىواتف ىف ركذ نارلا ةءارقو
 ركذيلف ةءاركااوا ركذلادارا نو لوالاكرث ىرداتلا ئيدلا ءالع لاقو ىتاجرتلا

 4 ًأرقباو 0



 ١ انيينو 00 ا ا ع 0 ةيله 0 0

 هنمز اصتغ شبر ”ريتلا نود 31 :را نبني ىذلاو هنت ىهت ئه أ نا هاتعفائيلع 1 ١

 كلذريغودا.ءالاو رش سلو حابب ناك ثمح مالسااو ةواصلا يل

 خاَقلالئس ىبعشا! ةيافكىوداسفلا نع نهجورخ ىالمب ركلات امزوؤنوكناو
 اذه لثمىف داسغلاو زاوللا نع لمسال لاعف رباقملا ىلا ءاسنلا يورخ زاو+نع ||

 جو ريغ تدق لك اهنا معاو هيو نعللان ِ اهني 1 رادّقم نع لئساماو

 اذاو بئاج لك نم نيطاي_كلا اهفح تجرخاذاو هن ىئالمو هللاتنءاىف تناك |[
 ةيناخراتاتلا قدرك و هللا هئءا قتناك تع>راذأ وتيم حور اهنءاي رولا تناا

 صاج ةو اذا سو ةيلع هللا ىلص هلال وسر جرة لاف ىلعز ع ىوردقو

 نلف نلمح له لافال ناق نلسغت لهلاق ةزابنجلا رظنن ناق نكساحام لاف
 نا هاور تاروجام ريغ تاروز أم نعجراف لاقال نلق ىلا نيف نال دلما كنا
 ةييسست ىذلا نامزلا فالت او ثداحلا ىئعملا هس د دانساب ةجام .

 هللالوسرناول هاون ١ ا هملا تراشا ىذلا تاعانباو عججلا روضح نواه 1

 ف أرمسا د ءامسل 5 نوعنمل هذعب ءاسنلا ث ثدحا|مىأ ر ملسو هيلع ه هللا لص .:

 قشوحوتلا مرحي و اننامز ءاسش كنظاذ اهئامز ءاسن نع اذه ةدشناع تا تااقاذاو |

 ان سبا ححصلا فام لاعفألا نم كلذ وو اهمطأو دودحلا شجنو بوبجلا |

0 

 ىسس وم ىبا ن ءو ةيلهام ا: ةوعدب ىعدو تب ويا ق ىشو دودمللا مطل نم ا

 اضاور ةهقامنشل او هعلاذلاو تا ىرب مل_تاو هم هناع هللا ىلص هللالو_سرنا 1

 نعطلا ر 1 ايه سانااقؤ ادد 0 تل ىو ثول هلل ,قاصلا و ىراخملا

 عو.دلا لاسراب ءاكبان سأبالو رافكلا لاعذا نمىا تبملا ىلع ةحاتتلاو بتلا ىف
 نيعلا عمدب بذءبال هللا نأ مال_سلاو ةولصلا هيلع هلوعا لالا ىفو ةزانجلا ىف ق

 ناكاو هيلع قغتم مسرب وا هناساىلا راشاو اذهب بذعب نكلو باقلا نرحالو
 ما 0 رجال 01 5 رد م ا 6
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 مدع كيده وهو ناح ىضاق هرك ذ مايقلا هركيو نو_سا< قانعالا نع تعضو

 لضفاريقلا ىف دحلا نذدلا ىف :6 سداسلا 34 الام ىلع ةرورمذلاو ةجاحلا
 ىواِتفىفو يجو ربسلا هرك ْؤ انك قشلاف او نكمانا ةعب رالا ةمالا دنع

 ىهتنا قشلاب سأبالف ةوخر ضرالا تناكناو دحلاا ريتا ىف ةذسلاو َناخ ىضاَق

 دوادوبا هاوران ريغأ قشلاو (نلرملللا مالا او ةواصلأ هيلع هلوق هي لضالاو

 ةئيدمابتاك لسو هيلع هللا ىلس ىلا يفوتال سنا نع ةجامنبا ئورو ىذمرلاو

 هأد رب قيس اههنان امهبلا ثعرلو ا زر ريوعسل اوااقح رضي رخو نب لحر

 | جرخاو سو هيلع هللا ىلص ىتلا اور رمللا باص قيسق امهيلا لسراف

 | اوبصناواد ىلاودحلا هيف تاعىذلا هض مى لاق ههنا صاقو ىبان دعس نع ل

 | هصخت ىنابحنا ىوزو سو هيلع هللا ىبص هللا لوسرب مناك ارصن نيالا ىلع

 ريشوتع ضرالا ند هريق عفرو ايصتنوالا هيلع يصتودحلا مالسلا هءلعدتا رباجن؟

 | اهياعبص» و تيللااهيفا عضويف ةريغح ضرالا نم ةلمقا !بناج رف < نادلااو

 | تيللاعضوي و هريغوا نبال اهابناج ىيب و رهنلاك ةريفح رفح نا قشلاو بالا
 .٠ م 1 . ٠ 3 « نا » ابل

 | بشحلاا فوف رورجالا اوزاجا تح اهيف نا رذعديف ىضارالا ةواخرل انراددف

 سأرنم توباتلا نوكي و طوبا ىف هلثءو ديدح نم ناكولو توبانلا ِذاَحْناَو
 لوقف اهوركم اهريغىف توداتلا وك عم هيدنوا ةوخر ضرالا تناكاذا لاملا

 ىليامي ايلعلا ةعيطلا نيطتو بارتلا هيف سرفغبنا تش ناخ ىضاقىفو ةدطاق هالعلا
 طرحخلا نؤدحلا اهل يع ريصمأ هراسل 9 تملا نيك نع فروا نيالا لح و تيل

 فصردقريعلا قعرادةةو ريفا ىف عضوأ ادنع اه سنع زرملاو ريسلا ىلا برقا

 ةماقلا فص ىتدالانا اذبهب ملءف نسحاؤهف ةماق رادعم اوفعتاو لضفا

 "هليقلا ةهج نم اعءضو هريق ق تنلاعضود و اههاب اههندامو ةماقلا ىلعالاو

 ةيفلملا نب د هاو ىلع هذموهو اندنعالس ل سالو هعضو دنع 'هليقلا ليفت م

 ةي رهاظااو كللامريخو اردتم هسأر لوقنم لوم ربقلا لدر دنع عضوي ناب
 12272222 7 ل ع جت جدو

 ( ىئفاشلل )



 َّت 0 ةزان> ىلع 3 0 ىراصنالا 00 5 0 هللادب عنو ْ

 هدانساق هلا كاقو دوادوب ا هاور ةئسأ |نم هنايلاقو' :هسأر لبق نمريقلا هلخدا مث
 مهاربان 3 ناييلس ىبفان , دامج نع لبسار ىلا ق دوادوبا ىوراه اثاوا 5

 5 مث نانياآ هنحرصو ىضضأان ع ىورباغا اداج-ناف ى متلاالا ى :

 هلبقلا لبق نه ريقلا لدا سو هيلع هللا ىلص ب :ل1نا ىنهلا مي ٌ ,انع هدأ

 ديعس ىلا نع ةجامنبا ىورو فرعي قح ل هل 1 دازالس لسيرلو

 ضرافت دف الايقتسا ليفتساو ةل-ىلا لبقنم دخا مالو ةولصلا هرلعهتا

 لخدا هنا ىلع نع محام اذكو ةراهصلا لعق نم وهو مالم 1! يلع ةّقد اساور

 لبق نم سايعنبا ل داهنا ةيقنملا | نب !نعو هل+ ةلا لبق نم نكمل د دا ها

 لءف مجرتي و ىطملا هللادبع لعف ضراسعب ةبيشىبا نبا امهجرخا هللا
 ' سايعن انعام وهو ةبسفن عسودياع هللا ىلص هالو هذ لعقي و » ىلعي ىلع

 تما ذخاو جارعم هلجيرمساف اليلا ريق لخو ميسو هيلع هللا ىلص هللالوسرنا |

 دوعس»نبانعو نسج ثيدح لاو ىذمّزتلاو ىواسط| هاور هللا لبقن»

 نيداصلاىذ هللادع ريققوعو ليسو ةيلع هللا ىلص هللالوسر مسك
 ب واو

 لالهلاا هاور ةلَبةاا ليق نم هذخاو هدو هد ؛با قح اياخا ىنم ادا لوشن رغو

 ةياور نم هنوكي سابع نبا ثيد ىذمزلا نيا ىووللا نهفات هعماجىف

 ٍِلاَق دة :باوصب سنل ثيدحلا لها قافتاب فيعض هلاو ةاطران نب جالا
 ١ ةرسطنال الدع ناكاذا سا ادملا نا كرشالو سا ادن هئاالا قودص 2 نيعم نبا

 هعرزوبا لاقاذكو اههريغو ىروالاو شي 0-0 نب اك ىريخاوا ىثدح لاقاذا سال

 بانئريالوالو بة هناك ةدنلا» نعىنريخاوا ىنئدحلاق اذا سلدم قودصوهنامتاحوب او 1

 ىرهلان ءاه_سلدت هيلع سانلا باعامغا ىدع نيا لاقو هظفحو هقدصوف

 بيطالا 4 للعم هيجل بتكي نم وهو الف ىذكلا دمعتنا اما هز هريغو

 ذخااهرثكاو ةمئالا نم هرغو ةبعش هقئودق مالا لاقو طظافطلا هالعلا دجا اوه
 .قاقإلاو يسرا داوادوباو الملا ديك انوردم سم هلىور سلدتلا ه هيلع

 لها قافنا فيعضدنا لاش فركذ ةمالاءالؤهن هلل يدعت اذهو ةجاهد نباو |

 ميادلا هوجو اكو لضفا ثنآكذ نرش ةلدبقلا ال اذه ا
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 ةيافكلا لوصح ريتعلانال عئشوا هل+خذرتورمضبال هريخذلا فو نيعضاولا ددعىف

 بنا الان م حالصلا لهاف نكي ملناق ةأرملا عسضوب ىلوا مرحنا محرلاوذو
 'رفاكالو ةأ عا ديلا لخدنالو جر ريغ نع مرملاواىرب ولا ىفو طرحلا ىف هركذ
 ناك ءاوس هقفلا عماوجىف ىباتءاو ةحرشىف ىرودقلا هركذ نيب رق اناكناو
 ريقلا اهلا احدا لاح بوش ةأرملا ريق ةركسل يعمل و قئاوا اركصذ تيما
 ىورامدل انأننتع لجزا ق-ىف بحم كالو دحملا ىلع ١ وو نيللا ىؤودسا ىح

 عنصيامنا لاو هبذجف اب ون ريق ىلعاوطسسي و ايم اونفددق موشب ىدنا ىلعزع
 لاذ بوني ريقلا رمت ئراصتالا ديز ىنا نقد سنا دهشو ءاسنلاب اذه
 ريفلا ريقش ىلع دهاش ساو ءاستلا رمح انا بولا اوءؤرا سناب هللادبع
 ةفعضب قرتعا فرعض ثيدحمي كسمت دقو ىفاشلا قالخ هيقو هيلع ركذبلو

 : هرهظ ىلع ىقانالو نوالا هدج ىلع ”هل-قلاىلا ريفلاق تملا ةحو و ىووتلا

 | نييغتالو كانلس هللا لوسز ”هلمىلعو كائعْضو هللاصسنىا نسح ثيدحت لاقو

 الجرناىاسنلاو دوادوب !ىورو هيفب ةلخالا عز ريقلا فدوعس* نب معن عضوا مهنا
 لاقمت مارا تببلا لالصعسا اهنم ركذف عست ىهلاق رئابكلاام هللالوسراب لاق
 ضرالا ىف ىعي بارغلا ريقلا ف شرفنا ةنسلا عيانيلاىقو انتاوماوءايحا ركتابق

 ةسار تحن لح ةلباثللاو ة.عفاشلا بتكىو جبورمسلا لاق ةطسلاو ةازعلا
 ب رمضع هنحت عضوينا هركي و ىهتنا ادب اككانع هيلع فقاملو ركحوا بل

 ىذمرتلا ءاور *ىش تيملا تحن قلبنا سابعنبا هركو ىنانيغرملا هركذ ةدؤعوا

 هريق ىف لعج هنا ئورامو انيش ضرالا نيب و ىئيب اواعجتال ىسوم ىبانعو
 ايلعو سابعلانا لوو ةحس ةيئدملانال ليق ةفيطق مالسلاو ةولصلا هيلع
 اهسبلي مالسلا هيلع ناك ليقو عزانتلا عطقل هتحت ناردش اهطسيف اهأعز انت

 دنسي و ريعلا ىف اهاتااقإادا هدعب دحا كسلبام هللاو ناركش لاذ اهشرتش و

 نبللا مش ىادحللا ىلع نيللا ىوسي و باق. الثل هوختوا باب هنارونم تبلل
 لامعتساو .تءملا ىلع اهنم نازرثلا لاس اليك ةقوقشب دستو ”هلردلا“ هه نم هيلع

 شيشحلاو بصقلاو نبالا بك؛ ىرب ولافو بصقلاب سابالو هيلع عمت نبللا
 قك>و بصق نط مالسلاو ةولصلا هماعى ادلى لعج ىبعشاا لاق سحللا ىف
 وهو لوب لا بصقلا اماق لمعيمل بصقىف اذه ىتاؤلحلا ةمثالا سعم نع

 || مهضعب لاقو هركي مهضعب لاق هيف خياشلا فلتخا دف ايروب ةيسراسغلاب

00 



 ا ل م نوهز 3 0 00 مهر ا لاقو ارجا بيف لع
 0 زو لضصقلا نب د ركب ونا م امالا ملا ناكو ضرالا ةو 6: هنا

 بارثلا لاهم مدقت دوو ىراخىف توباسكلا ناذاو بشللا _

 | اهب سابال دهم نعو ةدايزلا هركتو ريقلا نع ج رخ ىذلا باتلا ىلع د
 را رهوا ىورامل هيلع بارتلائ> بشل و ةقينح ىلا نع نسحلا هبا ور 1

 0 خللا « .لبق نم هيلع 0 ريقلا ىتا مث 0 00 7 - لع ى

 ا 0 تلق ا ىلع تلخد 0 دخن مساق ءد ا 0 لكنا
 نع لكتغشكف هيبحاصو عسو هيلع هللاىلص هللالوسر ربقنع .لؤقكا

 أ ى 107 رام رووح وءا ارجل 5 ةصردلا ءاسطبب ةحوط.م ةيطالالو 3 سما روق

 ١ مساقلا ثيدحو اًجسم مالسلاو ةولصلاهيلع ىب لاري ىاردنا راكلا نايف

 ؛ 6 هنو ع سدنال هناف هلذضراعم هيف سلف دؤحأ|ق اذه ةجرذ غ أ

 1 ةدئاز ةفرمشم تسل ىا هئطالا ةدكح و ةفص هن وك ود ةحوطيم هلوق

 || ضرالاب هةدصال ةحوطيم نوكُت ثري ضاف الاو مدئاز ؛ ةيطالالو عافترالا

 ]َ دوهمملا مط مهاوقن 0 ةربطسم نيو ة>وطيم نوكتنا لكك و كاذب ىهل

 - ةضرعلا ءاصطبب لوما قفاوملاوهو راصلءابصلا ىاءاسطبأ | هيذ ىلا ىا (صطبت ٠

 فيك م1ستلا ىفاننام كلذ نع ”ىشىف سداوءارجلا ةضرعلا ءاسطن اهبلع :ىقلاىا ٍْ
 هءاتكيف نيهاشن نمنحوأ اور ةعسماهئان عب سخفتلا مداقلاوك ىوردقو

 نحر ادع ان دمعس نن هللا دع ان تءشالان ناولس ن . هللادب 2 ان كا

 ا هللالو-سر ريقىف هلمهلك هثلث تلاس لاق رباجنع ها رع ,2ىل راض

 ا دج نب ل ثتااسو لعد ده رقءجانا تلاسسيبا مسوي ةيلع هللاىص

 ْ مهلكف هشئاعتدب مكث اباروبق 5 نع ىنوريخا ت - !ةهللادبع نب لاستلاسو زا :ىانب ْ

 || كلن ىلع ىلا لاق ىدسالا جيايهلاىبانع يسم ىوراماماو ةم-ه اهنااو 1 ا :

 || اربقالو هتسمطالاال اثنت عدتالنا سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هيلع ّْن 0

 عناد هكا ءاث ار لالا نب ولعب انك 0 ا ا



0 
 راكاواعيادبلا فو ريش ردق ناخ ىضاقىفو ريشوا غباصا عب را ردقربقلا مدستو

 سنانا ىلع عامجالاناق معنستلا نم ةانرتخا ا ايفانه لسع ثيدح نكيإف اليلق
 ةثلالاةمالا تلاق هب و هينيطتو ريق | ضيصخ هركي و ضرالاب ةيوستلا هئم دارملا

 رؤبقلا صيص# نع مل-سو هيلع هللا لص هللا لو بسر ىئهذ رباخ قوز انا
 هظفاو هعحكو ىذملاو دوادؤباو ملم هاور اهيلع نساطاو اهيلع بتكيناو

 اسهيلع بتدكيناو روبتلا نصص# نا سو هدنلع هللا ىلك هللالوسر ىهذ

 هللا ىلص هللا لؤسز لأق لاق دودسم ن نع نسا نعو أظونناواهيلع ىشثاؤ

 ةيثهىقو ىتسغملاف هركذ هربق نيطبملاهناذألا غمد تيملا لازبأل سو هسيلف
 تيب نم ءاب هيلع فانا ةركيهناةفيتخ ىبانعو نييطتلا هركيالهنازاتالا ىفملا
 كالذك ذيلع سولجلاو هتطو هركباذكو اهنا ثيدخلانم يأمل تالؤوذوا ةيقوا
 هبدارملاو ديهشاا ىف 6 عباسلا 9 معا هللاو اضنا ذب انكلا فسوي ونا هركو

 ىلع ةيراعجلا ع رسشاا ماك>!نم ضوصأ# ع ون هب قاعتن ىتلاىا ىمكشملا

 سلف صوصخلا تاولاهللاهدعو ىذلا قيقا فيهشلااماو انندلا ىف نيفلكملا
 لتقف ىذلا هناب داعتعالا ريسع نيفلكملا ىلع ةءراجلا ماكحالا هن قلعت نك

 وع رعلى نسحالا مث هلم مسوق لتق نع معا هلئاو د نمو هللا لتس ىف

 لثق هنا (ء ىهاسط فاكم ملمس هنا ةفيتح ىنا لوق ىلع ىمكحلا ديهششلا

 ةراهطااو فيلكتلا ديق كرب اههاوق ىلعو ثّثزيلو لام ه.بحيمل الدق نط
 ناكح ندرس ىاب و ناك“ىش ىاب ىتبلا لهاو ترذلا .لها لبنت لهاشاة هذ
 هلثمريسالا ىلتةكالصا بح ىل ءاوس لام تقلا سفنب بجي ملاذا مهريغ لسقاو
 «ضزا_ءا بعْؤو والكلادنع هدبع ذيسلا لستقو همدح ىبادنع :برحلارادىف

 ةاغبلا نم لتق نم دحلا نم ج رخو كلذ هبشو دمعلا نع ملصلاو ةنبا بالا لتتك
 اولتش لمهنال صا_صقؤا د لوتةلاو ةيصعملا لهاو قي رطلا عانطقو

 ٍدمعلا ريغ لدتقك لام هلتقن بجو نهدم جرخو عاسجالاب اذهو الط
 -بو-+و روهظا هماسقاا هلت تجو ىئذلا اذكو مهق ال تخأ ب بسح قع

 نم للعلا دبش ج رخو اضيا قاهالااذهو فنيح اعرمش لتقلا سن لالا

 مالك هيلارينديو مككااوه سلوا ةما_سقلا هيف بجو هاوس هلئاق غي
 .لامحخال كلذو الط ةدبدحت لّثق هنا !هيناالا لاق ثيح ةيادههلا بحاسض
 بوج وب لسغلاةبوجو هلاعت ناكناو لتقل معبم ببسا لب الط لاشي هنا
 | اذازك لدستال ءردلاَو ةماسقلا هذ تي ملاؤادنا ىلا ريشي ةيذدلاو ةماحستاا

 0 د

 ( ذحو )
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 ْ 0 نس طابا ا لقتال 0 بدلا لاي
ف ةطوفس نال لاح الاو ةهبشلاب ىل

 ْ 1 الد هلا ق

 ١ لسغلا هل>ال طوس ىذلا فصولا دوحو قل نم دي الف سا ِ

 أ يلجلاو نونجلاو ىبضلا هسنم رخو لسصالاب لمعي لامحالا دي
 | ةيكلاملان م نونعمو دجلا لاق هب وةْعدنح ىلا لوق ىلع ءاسغنلاو ص 1
عو تاودالا انك نولسغي لب هدنع ىمكملا ديهشلا مسن ماود ! 4

 ْ اهضدن

 | نال مهريدغ ىلع اسابق ةيكلاملا نم ٠ بهشاو فاشاا لوق وهو نواسغبال

 1 فاكملاريغى نذل مدعناف ةداهشلا قر وبال راهطلا مدعو فيلكتلا مدع

 فاكملا ريسغو ةيعولظملارثا ءاقنال هطوةس ناف لسغلا طوس ةمأرك ىانإل
 نال تاس دعي ملدا كح 00 ةويحلا ىف ة ةراسهطلا 0 0 كذب 0

 1 كه لتثولا نال كك 15 طيس ل ل 0 1 ريغ 9 .ةهيمح

 ءاوس توملاو هدح ىف لئملاف ه5 رهط لثقلا نو كل فاك اريل نذل هقراقك

 5-0 فاارثأ ءاقا ىف هئم ىهطا بونذلا نم ةرهط لثقلا لءجيىف ميرك تااو لسيف ْ

 رهاطلا اريغىف هلو دهاشىلا جات ضال مالع ماهل اذا الصا هعم دوحوم ريغوهوا ١

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر تس ا هللا دبع نع ماجلاو ل حنا هاو هر

 ل "لظن> مكيحاضنا ىلا اع ىف ان ”هلاظند لتق :ةدقو لوقب سو

 هيلع لاعف ةقئاهلا معساسل بنج وهو حج رخ تااقق ةتيحاصا ولسف ةكئالملا

 اذهذإسم ّط سث ىلع حب - اجلا لاق ةكيدلملا هتلسغ كلذل 3 0 ا

 بنج هنا 000 0 :ح 0 0 ناب ًِ نسل ع ل :

 َْن هلا 7 ا 0 طققتالا ا 0 اقالوا اهطذنادقان 6 ١
 ما ا 3 5أ تا :رالاو ! ا_ّضرا 0 0 قران 3 0 )5



 ىلع لسغلا كرتنا للضصالاو ( لقعي وهو ةولص تقو هيلع ىضع وأ كك وهو
 عيج هيو ىعارف مدا نب تاومارأ احس قدح ق ع و رشملا سشاقلا فقالخ

 هلم زق دهشينسا نم مغ ريغودح | ءاد هش مهو هيلع دعما تناك ىلا تافصلا

 برص دودو دعب مهل لصح ملهنا مهةجو طباضلاو مالسلاو ةولصاا هيلع

 ىذه لبقامو اهماكحا نمد دج مكح اويطوخالو اي'دلا قفار عنم ”ىش لتقلا

 مكحي باطخ لقعلا عم ةولصلا تقو ىضموادندلا قذا هزم هلكةولصلا تقو

 ىلع ردقناوااهاطءاها هتمذىف ائيد تزاص ةولصلا نالا_هماكحا نم كبدج

 كوم ريلآ موي تقلطنا لام ىودعلا ةفيذحن مسهجىنانع نامالا بفش ىف
 ههجو تحمسمو ةتيقس قمر هب نأك نا تلم هام نش ىدمو ىع نا بلطا

 قلطنانا ىعنراراشاف هالوقب لحراذاف مننا راشاف كيتسا تلقذ دهئيهباذاف

 مع-3كيعسا تاق هئيئاف صاعلانب ورغوخا صاعلا نب ما-ثهوف اذأف هيلا

 مانشهىلا تدحرف تامدقو#هاذاف هن هلا قاطنا ناماشهراشاف هآ لوك رخآ

 ناكناف *ىش ىصواولو ) تاهدق وه اذان ىع نباىلا تد+جرف تامدقوهاذاف

 فسوب ىبادنع كلذكف ةرخالاروهانع ناكناوافافتا ثادتراوهفايدلا زوعا م

 لسيقو اقافتا اثنى نوكيالف ةرخألار ومانامااتدلار ومانئدوا اذا اعف امهئيب

 ريثك مالك,ملكت وا ىرتثي وا غيدبنا ثاثترالا نمو ةرخالار ومانىصوا اًذااعف

 ناك اذا هلكاذهو لعن نكي ملثاو ثت ضوهف ةليلواموب امحهناكم قي نا هند نعو
 هركذ مدقت امن ”ىشي اكرم ريصرالف اهئاسصقنا لبقاما ترخعا ءاضقنادعب

 نوكينا ملصئالزئئي- قفارلا نم لاثام نال ةبادهلا حسثىف مامهلا نا
 روكذملا ديهشلا مكح مثا_صقن ةداهشلاىف رثوبالق لاستقلا ىلع ةناعتسالل

 نمكلا سنح نم سل امالا اسهيف لَدَد ىلا هاو ةمد نذدللب لشتال ا

 هأور مهئاعدو مهغولكب مهوامز ( دحا ءادهشف مالسلاو ةولصلا ةيلغ هلوقل

 عاربي نادحا ىلتعي لسو هيلع هللا ىلص هللالوسز ىعا سابع نبانعو دا

 ]ده ىلعو دوادوا هآو ر مهئامدو مهباشاوئفدي ناو دواطاو ديدخلا مهنع

 لعلاوف لاو ورغلاك دوا او وو دن د !نم نرطلا ءلآو خالسلاوه نفكلا

 ( ودجلاو )
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 نجم 10 م لب املا ةرعسخذلا ىف ةو

 هسدق نك نايا هيلعدا: 1 ةندلا نذك نماضف ات هىل

 ةولصلا هبلع ه سمها نا ملعاو هدنم صقل كلذ نه لبا ا 0 7

 عمي هرهاظ نكل ةدايزلا عنم ىلع لدباه سبب مه اشاوتفدينا مالسا
 دي زا باشا نم مهيلع ن كم مهنا مس .هلاح نم رهاظاا لا ناالا ناضفالا

 نم ركحا سبليالنا لئاقم لكف بلادي ؤهلب نئكللا ةنس رادقم نم
 داما بااغلاوهام ىلع ىمالا در وف لات لإ ةلآو وشبحلا ىلع ادئاز باوثا ة ةلاث

 عزف باح اذه و ةردنلا ليبس ىلع دج وبنا ىسع اع اهفو مالا ىلع ليال

 | دروذ مهرادق اداتعم نكيمل هبل نكيل هعئم ىلعلدي 0 رهاظن اف وحلا ا

 ناو سابع نا لوقوهو اندئع ديهشلا ىلع * ىلصي *و بلاغلا ىلع مالا 1

 كلام لاقو دج نعءةياورو نيعباتلا ر وهو 0 ةيقعو ربزلا

 ةولصلا هيلعدنا هللادبع راج ثبدمل هيلع ىل_صيال قعساو يفاشلاو آ

 هاور مهيلع لصنملو اولسغإملو مهءامد ىف ىف دجا ءادههبش نفدب عا السلاو

 هللالوسردقف لاق رباجن ع مك الا ىورام انلو هو ىذمرتلاو ىراخملا
 كالت دنع هحأر لحلف لاتتلا نم سانلا و ء امن هرجع لسؤال هللا لص

 قوش هبلثمإم ىآرو هآر الف هز سو ديلع هللا ىلض هللا لو سر هاف ةرجشلا

 ءادهشلاب مث هياج ىلصف ةزمح'ججمث بوش هيلع جرف ةراصنالا نم لجر ماع قى 0|

 ىلع ىل تح ةزج كني و نوعفريم مهيلع ىلصيف ةرجب بزاجىلا نوعضوبف
 00 علا موب هللادند ءادهيشلا لميت ةزرج- مالسلا هيلعلاقو يهاك ءادهشلا

 | نكس ن ع داجج انك مسن نافع انثدجبا دعساو هاجر لو دا:سالا ميم لافو ١

 نيلسم فلخ دجا موي ءاسنلاناكلاق دو» نبا نع ىبعشلا نع بئاسلا نباطع
 "جيو ةرج مالسلا هِسيلع ىثلا عب عضوف لاقناىلا نييسملا ىرج ىلع نوزه#

 ةرج كرتو يرابصنالا عف ورد هةياج ىلصف هتجشىلا عضوف. راصنالا نم م

 هيلع ىلصف هزج- كرتو مفرمث هبماع ىلصف ةزج بنجىلا عيطوف ر خان“ 5-7 |

 :نوكرمشلا قريضفا اللام سابعنيا نع ى يطق رادلا | جيرخاوةولص نيعبس ذممول

 هيلعربكف ةزج- ملسو هيلعهللا ىلص هللا لوس ر مدق م لاق ناىلا د>١ ىلتق نع

 ةولاص نيعمس ةيلع ىلص + هناكم ه ةزجو عضويف ,لجرلاب ءاجي < لعج مث اميع ْ

 ثيداحالا هذنهنملكو تب داحالا نه كالؤريغىلا نيعبسبس فموي ىلتعاا ت 06 داكو

 ناريدقت ىلدو نيا ةجردن هلا بلو همام لا قارن تساللا
 هع جسم ع

 7 را
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 ع ملارب احنا كززؤج اذهو هليلدب فرءاملاذا قالا ىلع تيما ج و نم

 هبال هنرحو هبلقلاغشال مويلا كلذ مالسلاو ةواصلا هيلع هلعفام ايعآ م
 ا ءادما رعسلإف مومل !كلذىف الت اههلا ىهببلاو ىراخملا هرك ذاه ىلع هعو

 مهتقدب مالسلا ةيلع ه يما عم دقو مهيلع ةولصلا نم مالا ةيلع هلدذاع

 مهيلع مالسلا هيلع هتولصي معالم هاورف مهيلعل صن ملهنا نظف مهاك مهتامدب

 « نماثلا + معا هنافسللاو ك احلا ةياور اك اضيا هاور اهتيفيكو

 | ىلولاقح مدقتلانال ةزانجلاةولصىف نذالاب سأبالو رانا نع ةقرفتم لئاسعف
 | لعيناوهو مالعالا ىا ناذالاب سأبال محنلا ضءيىفو هريغ يدقتب هلاطبا كليف
 | تناك اذا اهس مامهلان الام ةءادهلاز اذكح هئ> اوضة اضعب مهضعب

 0 ىتاسنلاو ىذمرتلا نأ نيسو ميم عت قف مهفزنكب تيما عفاليلو اهيكريش ةزأ نا

 | احا نم“ هما 0 0 0 0 هن قاف

 قالغلا تالف نبنالف ىلاعتهللا ىلا ربقغلا دبعلا لوشي لب مكقنو هركذب هن ونت
 | دادعتو ةحانلاو جضلا عم نارودلا دصق هيفناكام ةيلهاسجلا ينناق

 | اتمسلا ماللاو ةواص' هيلع هلوقىف ةبلهاجلا ىوعدب دارملاوهو قاصوالا
 | بدرق علل تاع ةياهاللا ىوعدب ىدو بوما قشو دودلخنا بسط نم

 | هلرفح وةقرخىف هغلي و سلا بوالا ل غ هلس غي رافكلا نم ىلو هل سال رفاك
 كعامل ٍبااطابانا ىورامل كلذ ىف ةنسلا تاعارمريغنم اهيف هيقلب و ةرفح
 هلسغف بهذا لاف تامدق لاضاا كم نا هللا لوسراب لاذ ىلع ءاج

 لهاىلا ةعذدزاو ىوهتلا فيعضوهنو ىووتنلالاق ثيردحلا نباَرلا هراوو هئفكو

 | ىلحلب هرما ىلوت نا سل يضبشال رافكلا نهرخا ىلو هلزاك ناو زاج هنيد
 ْ دادترالابهرفك نكيملاذا هلك اذهو ءاشنا ديعب نم هتزانج عبط و مهتيب و هل

 | ريغ نمسانلان ع هتفيجىذال اعذد باكل اكةرف>ىف هيقلي ادت ع ناكولاماو

 | ايدو ناىوراملهرمانولوت.لب هتنب و هتيباولخ نا نيلسملل ىف يذنال رذاكالا ىلو

 ( اواوت )

 ]| لوصالا ف ف رعام ىلع فائوهو ةتيثم انهنان هيلع رو ىراخملا ثءدح

 *<»ج 0 2

 .[| عم نكيملاؤا هركيال هنا مخدالاو ةيلهاجلا ين هبشي هنأل قاوسالاو ةقؤالا ف

 1| هلسلو للسملا تامولو ملا لغتنا ىذلا نيدلالهاىلا هعفديالو نيفكتالو لسغ

 | هباحتال مالسلاوةولصلا هيلع لاقف هتومدنع ملسو ةيلعهللا ىلص هللالوسرب نما



 ثوان 0 هل ل 0 0 7 0
 دحيملاذا ى | ىالخ هس لا 'وسلا ىلعأ رددقنال نال سال نم هل

 اواأسامم لضف ناق لا*وسلا ىلع رداقدنال 00 سانا ىلع

 ةبيلا در فرعناو ةامعل 4 -اض فرعي نا نئكحولا قرم 0#

 ان نفك ىرط وهو تلا شل هن قدصتر 10 دجو 1ناو .

 ا 3 0 3 هثرولا ىف“ هلو 2 0 0

 ترجل ةضورلا ركذ هدقكف 0 ىش ثي 1 جرخ هكلمال

 زئاجربغف هتجوز هلشغاما' عاجالا اهحوز :ارملا لدتا ز رز وع انندنع ع شا

 تلق ةشئاع ثيدح :او>ا ةالثال اقالخ ىعازوالاو ىرو 2 !لوقوهو اندتع

 كرما ةشئاعا هاسأ ارآ 9 اناو مالسلاو ةواصلا هيلع لاق ى عادصل ةاساراو ١

 دائسارا به ريغ و ىطق رادلاو دجاواو ر ثيدحلا كتنفكو كنتاسغف ىلبقتهن ١

 جرفلاوناو قهببلا ىورو كتسغ لعرملو ىراخأاءاورو جرفلاوبالاق افيعض

 ىلعو تنا قيلسغاف تماؤا ءاعماان ساعتش ءاسال تااق اهنا همطاف نو
 لاقو ”ىشب سد ىب< لاق عفان نللادبع هذاا جرفلاوا لاما هال 1

 نكي مل وا هلع دععلاو اهيف سلرخا ثيداحا اوورو كروم ءايسناا ١

 00 وه بر ةروهشم ةذاضا بمسأ | ىلا قاضياع ليسأل ةلالد ةق 1

 رمال هزهدو هنفكو انالو لسع نالف 20 ل 00 1 0 ا

 .ةيقاب اهيق حاكتلا ق العنا قرفلا لبق ناف 1 0 ىلع ة ا

 اهقاطوا و نانأق ةدعلات راشعااليذاشاا لاق جوزرلا قال ةدعلاىهو 4

 ةدعلا سابق تلق ىجورسلالاق مالا ىف باجا اذكه ةدعلا ف هلسغتال تاه
 هلسع بدسدوج و دنع ةمر ع تاك اهنال ديدسربغ 6 لا لمق قالطا

 اهنا ىريلا هدنع ىئذلاال هدنع تياثلا لكلا قنا زا تولانود. قالطأا,

 تدح>وانا تؤلانف لاك_ثانع له#لا اذ_هوادالو دوا كان هال انه

 هيئاجواماج ْْن منابلا قالطلان يبو هدلب قرذفالف ةمرملات ابث و ةلصولامط

 ىججرلا قالطلا ذل ريم هنا باح !دقو لسغلا زاود-ىفدُد و اه ؛ قرف ةالفالا

 ثيح نوكي اغا ١ كالذو ةدعلا ءاضعنا ىلع م را تايثاو ا طَو فقولا

 0 ا



0) 
 ةتودرلا تعضوف الما تناكولو هبناجىفاك دجولال ثيحال اهيناج اك دجوت
 | هئمتنان ولاذكو ىتفاشبااو كالامل هالخ ١_هندع ءاضقنال هلسغتنا اهلزوجال

 ةيعجرلا ةةلطااورذزإ افالخ هل_ذ اهيلع مرخب مدالا ىهو نسحلا ةياؤرىف |[
 ليسشتال دلولا ماو نائاور كانامنعو فاشل اقالخ دجا لاقي و هلسغفت
 تام ماه م:ءاولاكتراصف تودهللآل ق:ءالاهتادع نال ةدعلا قتئاك ناو اهدّيس أ

 عيادبلا فو طيحنلاىف اذك ءارقالاب تناك ى> ءاريئسالا ةدع ىهو ةدعلاىف ىفو

 ىقودج او كلامو رذز لوقك هلسغن لوألا هلوقىف ةفشحىنا نع ناتباور دلولا ماىف
 لاوضءاوسنو نئكو تيلالسغولو ىتفاشلا دنع مدالاوهو هلسغتال ىناثلادلوق |[

 اذكو هيلعاواصاوناك نا ةواصلاداعتو وضعا لسغي وأ نذكلا ضمد ءاملا هبصن ||
 حرخالو شال ليهاواو بارتلا لاهد نا لبقريقلا ف هعضو دعب كلذ اوطعول

 ىلع ىليصن و هل -غظَوس طوسملا قوزاو+لا ىلاهيلع ةؤلصلا تدامو هلسغ طّقسو

  نفكيرلواالصال فيول اذكو رهظالا وهو ىهتنا عدن ملىلوالا ةولصلا نال هريق |
 " ىهنلاو هنعىهنءشينلاو رومأهنفكلاو لفلاالبارتلا ليها امدعي ششالةناق |
 ىباوهقدح ىنادتع نئكلا ضقنبال اهوحوا عبصا تدشا ولو سمالا ىلع مججار |

 لءواو لاح لك ىلع لسغي و ضقني ٍذ# لاقو لسغلا دعب ىاقجلا لام >المفسوي 1

 هب وصغم ضرا|ىفواريغال مهردوا بوي نؤوولو قافئالاب ل غنيفكتلا لبق كلذ |'

 امدعب هب زمذ عاتم ريقلا ف عقو ناو دبعلا قح اهئالدنم جب رخب ةعفشب تذخاوا
 ملوتام ثلا ىفو كلذ ريغا ربقلا شينزوجالو يرخاو اضيا شن بارثلا ليها |

 ضا#تنالاينان هيلعاولصو هولسغءاماودجو مث ةيلعاولصو هومهف ءام هلاودحي |
 ١ لوصالا قفاؤموهو جبورسلا لاق ةولصلا داعتال ةداور فز ىتاذيغرمللا فو همع |[

 | تقولاقولو ةولصلا ةداعا بجّنالءاملادجو مث !مهتلان ىلصاذا هنا لصالا نأ ىنعب
 ىلا حايم بوثوا بوثامهثلب تيمو ج فسوب ىنانع نيتباورلا الكو اذه اذكف |

 ىلا ناك ناو لواوهذتيملل ناك ناو ىلواوهذ ىحلا ناكتا ىتانيغرملا و هبىلوا
 || ثيلا ىلع مدق فاثلا هنم شحم ببسوا دربل هيلا ارططمناك نا تيملل ابثزاو
 تناكولامف الخ هلسغىلع مدق شطوما هبلا رطضم ِكانهو ءامّتيملل ناكولاك

 هلال هكلع ىلوا تيملاناف ةراهظال ءاملا ىلاوا ةولصلل ةرتساا ىلا ىلا ةجاح |'

 زوجيالو رذعلا دوجول ابهتعواناب رع ىلصينا هنكمي ىملاو هيلا جات وهاهف
 وزوج ثيح ةهلبانملاو

| 

 ( دنع )



 ٍْ بوثلاف ا 2
 بحاولا بوثلا مقل َْن

 سلو هدب ضعبالا م هضعِب د و 1

 | 1 وسو رخالا 0 هز 3 م هيقا نال اهي ان

 ا 00 ل 0 لق 5 را كدا م و

 ٠ روهفكلاوه لوالاو لشح نإ ل هو هيلع ع ىلصينا خأ ا

 انيعد اا ما 00 ادحاو 0 0 ا تاولصلا ا ا 3
 و لضفالا وهو ةديح ىلع دحاو لكى لع ىلصينا زاجو ةياورلا رهاظىف

 ىرخالا لوعتسي و نوالا ملي ىرخاب ”ى شط ةزانج ىلعريكوأو هين 3 فات 3

 | ليق اهب لع همالع تدجو ناف 9 رسشملا ىتومو نيلبسملا توم طاتخ
 | نانملا نكل براشلا صقو داوسلا سبلو باضحلاو ناتانا نيلس
 رافكلا ف ريثكف داوسساا سبل اماو د دوهي مهبف نكي لاذ ةمالع 9

 همدع نوكيالزا جنيف براشلا صق اماو ةمالع نك الف مهو 1

 | يراشااربفوت ترحلارادف ىزافال بدني هنا ةيئاخراناتلا ف رك ذامل ركل ةمال
 ا ربك !نولسملا نإ و ةعالع دوم ناو ودعلا نيعىف بريقأ نوكيا هليوطتو

 || اولسغٌريكح ارافكلا ناكناو نوابسلا ىونيو مهبلع ىلصو لكلا -
 ا ليف نودلا: اماوال لبقو مهيلع ىلصي لبق ءاوسس قاكن اذ و

 ١ ىلع رباقم مهل نوت ليق و نيكرمشملا .رباقمىف لبقو نياسملا ربا 9و نوف

 ا ال الا قتاودنهلا رفع ىل لوق وهو 0ك مهروبق ىوسنو ة 0



)( 

 555 يس هيلع ناكناق مالسالارادف للتو دجو ولو نسحوهو جيورسلا

 || قصيهنا ميحصلاو هيلع ىلصيالو لسغب ةياور ىف ناتياور هيفف نكت مل ناو اهب
 مكح رفاك هنا محلاة ةمالعالو برحلاراددجو تاورادلل اعبت سم هنال هيلع

 | ةزانلا ىلصت مث ٍبرغلا ةولص مدقت برغملا تقوىف ةزانجلا ترسذحولو رادلا

 ةالص تقو ترضحواو ةزانجلا ىلع اضيا ةنسلا مدقن ليقو برغملا ةنسمت
 ديعلا ىلع اهدقت سايعلاو ةيطخلا ىلع ىهمن اهيلع ديعلا تمدق ديعلا

 ةالص اهنا ديعبلا نظري الث شي وشتلا ةفام ديعلا ميدقت اونسح#ا نكل

 هيلع ىلصيا ةمجلا تقو ىلا ريخأت ا ع يبرد
 ْ عابتاو هنقداورخا هتفد ببس دعا توف اوفاممول اما ةعجا لعل ميظع عج

 | لقاوتلافالاو روهثم حالصوا ةبارقوا راو ناكنا لفاونلا نم لضفا زئانجلا
 | زوجي ناخْضاق رك ذو ةيادهلا ح سث ىف جيو رسلا هلك كلذ رك ذ لضفا

 | عاشملا ضعب و تيما لسغىلعزودالو روبقلا رفحو ةزانللا لج ىلع راهتتسالا
 | هيف تام ىذلا ناكملا ىف هتقد تيملاو ىلتقلا ىف يه و اضنا كلذ اوزوج

 | ليقدب سأ.الف نيلموا ليمردق نذدلا لبق لقنناو موقلا كئاوارراقعىف

 || رباقمنالو هوركموازوجالدلبىلا داب م هله نا ىلعلدب دهحت نم ريدا اذه
 "|| لقنلا ىف ةرو رضالو ةر و رض هيفف هفاسنملا هذه تغلب اع ر نادلبلا ٌصَعِب

 || صاقو ىنا نب دم سنا ىورامل رفسسلا نوداه كلذ زوج ليقو رخآ دلب ىلا

 . | ليقو اهيل لاجرلا قاتعا ىلع لمح ةثيدملا نم محسارف هعب راىلع ةيرقىف تام
 71| ناولاولاقىؤح هجارخا زوحالف نفذلا دعب اماو اضيا رفسلا ةدمىفهركبال
 ' هلق اهدلب ريغ دلبب نذدو اهدلو تام ةأرعا
 نه مد تالالاالصا نذدلا دعب هشن حاببالو كلذ اهل حابسال اهدلب ىلا

 ةجرخا|ريغلا كلذ ءاش نا حو ريغلا قح ضرالا نوكوا هيف لاه طوقس

 الالدتسا نفدلا دعب لقنلا ضعبلا زوو هقوف ع رزوزبقتلا ىوس ءاش ناو

 "00 1 21[قلارمصم نع لن نامز هيلع ىضماع دعب مال هيلع بوسينا لقناع
 ايلعهاوسروا هللا هص يمل اذا انلبق نم ع رسشنال لوالا حجدتتتلاو هلليآ عم نوكيل
 / اهيلا غلب رباقم ةقلاىفو هب لال دتسالا زوجالق انل اعرٌس نوكدال رييغترغ نم

 ءاوس هيف تام ىذلاتدبلا فن فدلاهركي و رخاعضومىلا مهلشن زوالنوكتج ط>
 "| لوالا لج ملاع رخآ نفدلرق رذحالو ءايجتالاب صاخ كلذ نال اريبكوا اريغص ناك

 71! اهني لج ولوالا ماظع عمجتمضدجويىل ناب ةرورمضلا دنعالا مظع هل قبب لف
 "2 ( نيو ])



 لسغ نضرا اهب رب سبا ةذيفس ىف بارت

 ا[| تابنلا عطقو هئطووربقلا ىلع سواجلا هركي و . لاف ىنا
 رك ريق هتعناو ثدحم هنا نظو ان رط ىأ

 .دهعي ملام لكو الواىلب ةجالا ءاضوو ريقلا د

 . ةيلع هلعف ناكأك انام اهدنع ءاعدلاو اهتران د نالا "س [هنم

 هللا ءاش نا اناو نيثم ”'هموقراد مكيلع مالسلا لوقن وويل جو 0

 دزعا وعما نيئراقلااسالجا ىف فلتاو ةيفاعلا مكلو هللا لاسا نوع
 ةأرعا راهتاا بعسملاو اليا نذدلا هركيالو # ةهاز كلا مدع 1

 .ملتباو !اماا هنطب قشي جدنا , 0 ار ىلع باغو (هنلعب قالا |

 هئيب قرفو هنطب قشبال هنا سدنعاا ىف هللاعالو تاممث ناسن

 لاطياائهو نو كاةم رح ةئايصل تيلاق>لاطن اكان هنا ىو الا "هلم

 ةمر 2 ثيملا ةم رحنأ ىلعءاذي لاملا وهو ندالا ةئايصل ىدالاوهو ىلعال

 ا 0 0و رك 0 "اذكه كلذ 1 اي هئطي 0 /

 ْ مرحاللال 0 ا 0 0 هع هال ا دو4

 روش ةرادز نشل و ىهتنا هقوم دعو رسكلان 2 ايصسخت هناا
0 1 



 ا الاول و ةصاخ قاهلا سس راو دوبالارخجلاالا هلا
 لا لا رال ةب نعتلا بحستو نصتملا ىف هركيو ىلوالا قالخ وهو مانا

 هللا هاسسك هلدنصع هاما ى نع نم ماللاو ة ةولصلا هيلع هلوعل نكشال ىناللا

 اياصم ىزعنم مالسلا هيلع هلوقو ةجاع نبا هاور ٌةِعتلا موب ةماركلا للح نع

 نسحاو كرجاهللا مظعالوق.ن ا ةبزعتلاوةجامنباو ىذمزيلاءاور هرجا ثم .هلذ
 ريضخلا نا ىوروبلتيلل رفغو لوب القالاو افلكمتيملاناكنا كتيلرغغو كازع
 ىلاعتوهناحس تا ىفنإإ لاف ليسو هباعدللا ىلص ىلإ تدب لها ىزع مالا هيلع

 اوعجراف ءاياواوعب هللابف تئاذ لك نعاكر دو كلاه لك نمافاخو ةببصم لكن م ءازرع .

 للد هيذو اضنا هريغ ركذو مالاو ىفاشلا هاورباوثلا مرح نم باصلاناف

 ةيادهلا حرش ىف جيورمسلا هركذءااعلا رك |لوقوهو جمالا هيلعرضيملا نا ىلع
 اواإق نزلا ىفال رورسسلا ف عرش هنال تيملا لهانم ةفايبضلا ذاخأ هركو

 ري رجنع مج دانيباب ةجاعؤاو نجا مامإلا ىوزامل درجقتسم دودب ىهو
 ةخاينلا نم مامطلا مهعنصوت يملا لهاىلا عاعجالا بع انك لاق هللا ددعنب
 مالسلاوةولصلا هيلعدإومل مهل ماعطةيهت دعابالاءاي رقلو تيملان ارب بحسلو
 مالا هسحصو ىنيرتلا هتسج مهلذشياه مهءاببقف اماعطرفعجلا آل اوءنصا
 تكلذنم مهعنع نرانانأل لجمالاو ميهيلع حينا وعيش و فورعمر هنالو

 مويلاىف ماعطلا ذاحا مركب و ىزازيلا ىواتف قو مامعلا ن ادلكءركذ نوفعضف

 ةوعدلا ذا مساوملا ىف ريقلاىلا ماعطلا لقنو عوبسالا دعب و ثااثلاو لوالا
 صالخاالواماهنالا ةروس ةءارقاوا متل ءارقلاو ءامحلصلا عجو نارقلا ةءارقب

 باتتك فاهيذو هركب لكالا لجالت ا 7 ةءارق دنع ماعطلا ذاخمانا نول /
 هنال رظن رع ولحالو ىهتنا انس> ناك ءارفال اماعط ذحاناو نا سحسالا

 ةبهعارك ىلع لدبامتاو مدقتملا هللا دبعنب رب رج ثيدحالا ةهاركلا ىلع لملدإل
 دوادوباو <“ دنس دج ماعإلا هاو زام هضزاعدق هنا ىلع طف توملادئع كلذ

 هللا وسر عم انجرخ لاق راصنالا نم لجر نع هببا نع بيلكن ب مصاعنع
 وهو ل سو هيلع هللا ىلص هللا لور تيأرق ةزاتج ىف عسو هيلع هللا ىلص

 ديار ,لبقَنم عيسس وا هيلجر لبق نم عسا لوعب رفاملا ىصوي 00

 موعلا عضوو مدن ن نيب عضو ماعطلاب ىو ءاش هنأ عا عاد هليقتسا عجرالك

 تذخا .ءاش دج |ىنالاقمتديفىفد ملول سو هبلعهللا ىلصهللا لو سرو اولكاف

 ىلا تلسرا ىنا كلج هللا ىلص هللا لوسراب لوقت ةأزملا تاسراف اهلها نذا ريغي



 ا ٍ لنج + واتا“ هينلا وعدا هما تيا الفا 0. ل 5 5 ذهذ ||

 1 لذألاو 1 0 ةركل ةرك اعساو ناكل ناكل ا روس ىف ليسا |
 عت رااوزي زعلادوعن رع لع اذكهي لع رجاولو 1 ,دافاربق م 00 نمو ْ

 هسشتل دضاْنأ . ركب دنقل ىف رك ذو ةيناخ راناتلا ف هركذ امفربغو مل .مثيخْن
 هسفنل رق نا 1 اح هدئع ٌدلِحَر قا هلا ركب ا نعو هتوع 1 ئ

 هركأل نا تن ىذلاو ىهتتا 'ريقلا كفن دعاواريق كمت دعتاللاق 9
 ىردتامو ىلاعت هلوةل ريق الخ ابلاغ دموع ديلا ةجابللا نال خ نئكلاو< هن هيهأ

 ةمجج ىلع بتكول راغصأ  مامالاركذ ىزا بلا ىواتف فو تومت ضرا ىلب سس 7
 ةيافكىفو ترا ىلاعتو هناك هللارفغلتا جرير همأنا دهع هئفكوا هت ءاهواشبملا 1

 كلا ام تاسغو تماذا هنبا ىضؤا هنانيبسمدقتلا ضءب نع ى 5 ىبعسشلا :

 : تااسو ماما ىف هم 1 تاغشف لاق مرا نجلا هللا مس 1 ىردصو ىتهبج ىلع

 || ىهبج ىلعاب وكف وأر الق باذعلا 8 الم ىئاجريقلا ىف 0 لاف هلاح نع 5

 هللإو ةيناخراناجلا ف هركذ باذعلا نم تعا اول .-رلانجرلاهللا مسي ىردضو ٠
 ٠ 2 يلعا هنا :

 0 ل مك لصف #

 رانا ةآ الا رخالأ مويلاو هللاب نغانم هللادجاسسم رمغيا اما لاعت قالث ا
 ةتلا ىف هل هلثخ هللا هللا دبهست ني نم مالسلاو ةولصلا هيلعلاقدقو هانيلا لواتتت ا

 مح“ 1 طلاب اهرب ع و اهفيظنت و اهسنكواهنم مسام .لواستتت و هيلع خفيه

 ايندلا ثيداحان م هلثبت ماع ايكاضو ذلاوةدايعأل .اهدابتعاو اهميظ

 دهاعتب لحزرا متيأراذا مالسلاو ةواضلا ةيلع هلوق هيلع لدي.و اهلاقشأو

 ْ هل 50 مال رم لوقب قات 9” نامل كي ديلا ظ



 أ ل اع 57 26 1 هنع ناصتاعفلوالا# ثاحا 0 لانا
 | نب رّسالق ثاركلااو 010 موثلا لكأنم مالسلا هيلع هلوقل ةهب ركلا ةحئارلا

 | ثيدح نعو هيلع قفتم مدآ اون هم ىذأتءام ىذأتت ةكئالملا ناف اندم
 ةلاضلانادشنو دودحلا ةماقاو راتعشالا داشناو ءارعشلاو عيبلا نعو ايندلا

 ريغل نايبصلاو نيناجلا لاخداو توصلا عفرو ةرو سذ ريغل اهيف رورملاو

 1 ىهنلاق هدد نع هنبانزع ةموصخلاو تيعش نا ورع ىورأ1 اهودمو ةالصلا

 هيف دشتتناو دحسمللا ىف عببلاو ءارششلا نع مس هيلع ل هللا ل

 ةسمل أءاو 3 ةدلسلا لج جلا موب قلل نعو ةلاضلا هيف دكنتناو ا
 000 0 قو ا كدي ناسا نايغ

 لق ةري رهىبانع ةليالاو مويلا. لعىف ناسا هتتسىف ىذمرتلا ىورو 8
 دحعسملاو عاش وأ علي هوعأر نع لوعب م سوديلع هللا ىلص هللا لوسر تدع

 , ههلااهدرأل اولوقف دجتملا ةلاض نءدشش هوعأر نمو كتراحت هللاعراال اواو تف

 م احلاو ههه ىف نابح نإ هاورو بي رغ نسسح ثيدح ىذمرتلا لاق كيلع
 روسملا فىجذتال لاصخلاق 2 أو ةولصلا هيلع هنا ةجامن أ ىورو هةححتو

 ركالو لبن هيف دشنبالو سون هيف ضنالو حالسدبف رهشيالو اعب رط ذدهنال
 مسا ل دعا قا ازراادبع ىورو أقوس ذح *الو لح هيو برضنالو ١ قوم هيف

 000 0 فاسد ذاعم] :رعل ودكم نءهللا دبع نب هل ردع نع

 :اوصا عقرو مكناموصخو مك 08 ارش ركت 1 اجو يكن اييصك دجاسماو دنجلاق
 عما ىف اهورججو رهاطملا اهباواىلع اوداو مكفويسل_سو خدودح ةماقاو

 اماما ثيداحالا نم رهاظلاوهاك بسك او ةراجتلل ناكام ًءارسشلاو عببلان دارملاو
 ٌتيدح نمناكام رعشلا ٍداثنانم دارملاو ةجاعلل فكتعلل حابيف كلذك سل

 ديعسنءهيلعاةفتاامنيب و مدعتاهنيب اًعيفوت ةدامعو ركذع ون هيفسبلام ايندلا
 - تنك لاقف هيلا ظحلت دشن, تبان'نإ ناسحو ددهملا ف باطلا نب رع رع بتسملا نب
 تمععما هللا كدشنا لاعف ةري ره ىباىلا تفتلا مث كنم ريخوه نم هيفو هيفدشنا

 لصاخلاف من لق سدقلا ح ورب هدي ا مهللا تع بج كوب سو هيلعدللا ىلص هللا لوسر
 ىئشامم اهم َولتو اهتناها مهوت هيف سلام ةرخالا لاعال تيب دجاسلانا

 ةتاهاوشي ولت مهوت هف نكحررلواو ايدلا لاعال نيت ىلو هنم فيظأتاا

 اذهل نبي ىل دحاسملا نق ماللاو ةولصلا هيلع هل وق هيلا راثشاام نع

 هركحالاو هركدال ثي ولئالو ةناها هيف سل و ةداسبع ع ود همق ناك اذ ا

 ( اذهلو )

 رفا ا كني نر يحس نابل تاع

 9 14". 7 2 ما

 7 د ا تدوس 2 ,

 5 دلل يا 5 ١

 1 لا ا 1



 ا اعل هدا ا قال نانا كك " سيلو ذب

 هركب هنا - نءو مدع ع ىواتفلا بتكف هوركذاع عرفت !لسالا 1ىل : .:

 3 ددلمح م هنال كلدادعا 5 هيف 0 :

 دعا مو ميلعتل ل : نال : ناخب 8 ا للا 1 !ِ هنا 0 هلاقام
 مدقت ام معو ثيدحلا نم مدقتاه عم د رمل : هركم اعولتكال لأ هنطالا 1

 | ءاطغالا ةهاركو هوو 0 ةااضلا نادشنك هنال ردسملا قلاثوسلا ذم 00 ١
 لوالاو لصهىدب نيب رعملو سانلا طغت ملافاال ليفو لاول ا ىلع لمح هنال 3 ١

 || طال ااذكو ىراو.ل اىلعالو هضرا ىلعالو دما ناطمخ ىلع قزربيالو طوحا
 قابلا مالسااوةولصل اهياعلأق ضعبب هضعب كدب و هن وث فراطب ءذخابنكل ||

 نفدلا وه نفدلا نم رداتملاو هيلع قتم اهتفد اهترافكو ةئيطخ دسلا ىف |
 هبات دكا ىك الو .د_يسملا نم هجارخا دارملا ليقو هلمروا دصسما يارب

 بجاو رذقلا نم دما هنازيت نال ةعفر نا: هياعف لعف ناف امد ىف
 دهسملا نم تساهل فخا ئراوللاق رفد ىدملا تحن هند هيلا رطضا .نا

 نيطلا نماهود و لجرلا محتص هركي ا ذكو رمسنا ىهف ' همكحاهل ناك ناو قيد

 : هيك ةعوضوم ةيشف وا هيف اعو# بارتي مح”«ناو هتئاوطساوا دعتلا طباخ

 لوالاواضياهن سشاالفاهنلم ىلصيال هيف ةاةامريصخ ةعطقب 00 ناو سايالف

 رفحالو هضرا هلريع ةئالدب , حملا هر ه5 هيف اةيوردم تارتلا ناكناو لعفالن

 دجسملا ةمرح بهذتف نايبصلاوءاسنلا لوخد نع نم/وبال هنالءامرزنب دجحتملا
 هنال دوسملا ف رحشلا سرغ هو هركب و مزمز ربك كَ امبدق ْريلا ناكواو ةحا

 تناك ناب دسملل فتم ذي نوكت ناالا ةولضلا ناكمل لغشو ةعببلاب ةيشلا

 سانالو اس ]ا زلا ن-ةغل رصشلا سرغف نيطاسالا اهيف رت ةزن هضرا |!
 نم ةداعلا ت رج هب هيدجمملا عاتمو ريصملا هيف عضو, ,تنب ددمسملا ىف ندعي 1

 أ نا هركي و نامل اما دعا عجربلف مدن مث رذعالب رسل قرطت ناو ريكنر
 : لكانو ع هبق حابملا مالكلاو سحب نهد . هيف محصل واس نيطب ني

 هيف 0 و فاشكلا يكل ب ؟ذاذك 0 تا 7 ٍ



)31( 

 | بذهللا حرش ىفىووناالاق ةيادهل| رمش ىف جبور سلا ركذو فالحل نم جرخما

 اضيا هقوف هركب رججسملا ىفهركياطكو ركي هناف دببص هالالا ةولصل اريخا هيف سواجلاب
 روعس# مون رملا د سف مما رملا دعسلا اهلضفاةولصالدجاس للا لضفا ىف# ىناثل اذ

 | نيد هركذ مظءإلاف مظعالامث مدقالاف مدقالا متابق دم م“ سدقملا تدب

 ةئلثىلا الا لاجرلا دشتال مالسلاو ةولصلا ةيلع لاق هشانجاىف ىراخخلا دعس

 مالسلا هيلغلاقو هيلع قؤتمازه ىد مو ىصقالا د عمم مارا دعم دحام

 ةاوز مارملا دصتملاالا ءاوساعف ةولص فلان لضفا اذه ىدح-هىف ةولص

 "ابق رسم ىتاي مسو هيلع هللا .ىلص هللالوسر ناك لاق رغنبا نعو ىراخملا
 ناكاذاالا امكح هّتبسل لضفا مدقالامم نينمكر ذيف ىليصوفابك اروايشام تبس لك

 | ركذو تاغقاولا اذكامكحو ةقيّتحهقبسل ذئني- لضفا هناف هتنب ىلا برقا ثذاحلا

 لضفالاو ريختي هيعثلا كاد رْيغو هبسب اهلا ريثكت لق | هنعاهج ىذللا ىلا بهذ هب ىدتشي

 ىئاربظلا يرخا لضفا لضفالا عم ةولضلا ناف هّمفاو حلصا همامائذل اراتخح نا

 ناكرتسنا عسو هيلع هللا ىلصهللا لوسز لاقلاَم ىوتغلادئ رعىبا نبدث ىغ نع
 ملا اورو مكب رئيبو مكييباوف دو مهناق كاطع مكعثويلف مكتولص لبقت

 لسضفا هج لق ناو هيح ديمو راي كمثويلف لاقدناالا هيلع تكسو
 وخآ ارجدم ىتاناق ةيحدصسم ىف ةعابجلا هئتاقزاو عجبك ناو عاجلا نم

 ذك مالسااو ةولتصلا يلع ىلا دج هو مالا ىصتملا قالا لضفاو يف هيفاهكرد

 ةعاتلا ىف ةولضلانال اضرا ىدقالاا دصتملا ىثتسينا ىجش و رحصلا رصتى
 دحاىف ةولصلاو ةجرد نإ رتشعو عبسوا ني رشعو سمخت ذغلا ةولض لضفت

 فلاةيآم مارحلا ن_ينملاْي اسهناف ةريثك ةدابز كلذ ىلعذي ذر ةالثلا دجتاسملا

 ديصسم ىو فلاب مالسلا و ةولصلاهءلع ىلومم ىو
 ناو تعا 7 الا

 اذهلو هل ءاسّضق نوا هديح د _كصف رخآ ى_طسو ةعانجلا كرديمل
 ةيفرتخلا دس« ىلا نهذيالو هيف :هدنحو نذؤملا ىلصصي' ةتعاجج يضخ لول
 0 دم ع ان تيوعل 2 ]|| مهدحا دقت ةريدغ ىلا نويهذبال نذؤملا باغوا ةعاسجلا نا لاك ةعامج

 21| هنكعو نانفكروا ةضكروا حاةتفالا ةريكن'ههدحا تثافوا اذكو .هضوع

 (.كري )

 | الف ءدصس ىف ةعاججلا ةليضف از



 رك .بايغلبق 0 7
 أ هس سرد مذاتسا ديس

 7 0 الإ قانمالا 1 0 ءاارلا ف ا ُج رال 0 هيلع 7 1

 ناكاذاالا نال ايف دوا دوبا هاور عوجرلا ديري وهوةجاس ||
 هلةركالف رخا نعسس ىف نذكوموا اماما تاكنان ىرخا ةعاج حا هلم ءظدب 00

 نا .هركيال اذكو دحمملان_هقح قلعت لبق هبقملاكلذ قلعت قيسا جورفلا ١
 منال. ءاشفاوا رهظلا ىف ةماقالا يف ع رشاذاإلا ةوليصلا كلن ىصامدعب جرد

 نِدهيىف حابم ايد_تقم لفتتلا ناعم ضفراب ةماقالا تقو ج جو ,رلحاب مهلا اع

 | ريصعااوا رفلا لصق اكوام الح ةيهتلل ةاازا الفنتم ىبتقش نينقولا
 | نييلوالادبب الط ملغنتلا ةهارك اهض راعدق ةبهتلل ضرءتلا ةهاركنافب رغملاوا ||
 و كما هالكو مامالا هفئاميوا رتوب لغنتلا ىلا اما هئابضفال ةريخالادعب ايدتقمو | ٠

 ىلع تمجرتف اهببسس قول ةئنصم جلا اذه ىلع لغنتلا ةها 10 كشالو [| ٠
 لئاسىف < ثلاثا ظاهبس وة مدعااهفقحت مدماةمهتلل ضرعتلا ةهارك |

 ثدللا ىلا هيقفلا دع نوعسملا مكح هلةزانجلاو ٍديعلا | ىلصم د روسملاب قلعت ةقرفتم

 ءادا رع دصسملا مكح ,هللاقن ا قفوو ىسخ بسلا دنع همدع جمدالاو |

 حيونت هلو ةلصتم قوفصلا ن ب رللناو ءادنقالا 0 و اصلا |

 1 دعسلاالو قوفصلا نا لاو ٠ ارادت 0 دس مامالابا 7 اولا
 ناكملاوه م وانذو هوحنو .بنجلارورم ةمرح نود مكحلااذهب صتخي نافذ دو |

 اهلا ,سل قا نطلا ع راوق ىلعولا ددئاسملاو قار ط هدا د فش سدأ هيليصتلا |[

 تناكنا دسم ابهيف راد اهيف .فكميال نكل رسما مكح ةبتار ةعاج |

 2 يف : 0 نم يحلب نوعنع 0 اهيفزع ماج ا



 0175 د 2 ةراتقلا "ادحا ثودنخال اوناك ناو ةفاطت مان ىزلك ةعاجسا اك
 زاوج ىوس ماكحالا هيفتيث قي رطلا دمع ةلزعم ثوكي يتسعب ناخىضأق
 سأبالو الصا وهما كح هلق ةولصلل اعضوم هتبب ىف ذحتاولو قاكتعالا
 ليالا ثلدىلا ةولنصلا اورخسعوب نا مهلزال لبللا ثاث ىلا دسملاجبارس كرنب

 | نوجي و عضوملاكلذى اداتعمناكوا فاولا هطرشاذاالا كلذ نمرثك ا كرتنالو

 ناذاب هش ةعاجللا راركح# هركالف تتار نذئومو ماما رسملل نكر ملاذاو
 : هركذ مولسعم نذاومو ماعا هلناكوااما نا ىضاق هركذ لضفالاوه لب ةعاقاو

 يناثلا ةعاجلا تناكوا ةقمنح ىبانعو اند_:ع ةفاقآو ناذان هبف ةعاجخلا راركت
 نوالا ةّيِهلا ىلع نكتملاذا فسوي ىنانءو الفالاو راركتلا هركيم ةثلثنهرثك ١

 | ىواتفف اذك ةديهلا فلتخت باردملانع لودعلاب و حجلاوهو هر ءالاو ال
 | 'يانحالا ا مق ةولصلاب س أبالسضغ ضراىفا رسم ب لدحر ىزااريلا

 ديال هيقىلصننا ىبشال ةئدملا روس ىلغ |روهسم ب لحر تاعقاولا ىف ركذو

 اذهو ىو رساالاَو دب وضعه ضراىف غيبلاك ىلاعتهلل صاخب إف ةماعلا قح

 ةيئرقلا مدعدنع سأ,النال هقااؤماله نا رهاظلاو ساتجالا ىف هرك ذام فلا

 تاعقاولا بحاص لوقنكلا هيلع بلا طال 10 نكمي و لوألا ىالخ ىلع لدي

 ةافانللا عقتك ةهاركلا ىنعع زاوجلا نا 0 5 سنا لل مهيئان هنال
 وعلان هضرا ذختوت لحجر ضرا هاني و سانإلا ىلع دعسملا قاض ط.ىلا قو

 اههو دازو اههئاصا هرك,ئنيضرا | ودخا مهنا ةباوصلا ورع نع عد دقو لافاه 0

 ”اهترع قحا وهف هلل هلعجو ادعم نب لدر# مهم قاض نيح مارملاد تملا ىف

 نم ىلو أ هدعب نم هتريشعو ىانلاداواذكو هيلا كلذ ىف نراك :لثاو كاذلالها

 نمناكحزاف هللا لها عمنذثوملاو مامالا بصنف قابلاع زاثتناو ,هريغ

 هررض نال ىلوا هل2الها راتخاف ىنايلاهراتخا ىذلا نه ىلوا لحنا لها هراتخا

 ةصالخلاو هب زازربلا ىف اذكىلوا ىتانلا راسخاف ءاوس اناكناو مهيلادئاع ةعفنو

 لضفا اما ىوسملل ريصااوا نهدلا ىرتسشا نع مساقلاوبا لئس طيخضلافو

 | | [ضخا وهف امهذحا 1 اهات ا 00 نا 00 وبا لاق 00 6 م



 0 زينا ا 0 رشا نع
 لحتو هنسأبالهنام دنا محدالاو ىراصنلاو د

 7 ا "ا 5 و ُّش

 ةّم اهلا 0 نيك هل :ه> ري ْن

 ةولصلا و ههجلا داحبأ دنع رهظدامنا 0

 | اهؤاوهو اهتصرع ةبعكلا ىه ةلبقلاّْنا انئيلد رت

 ريب لا نبا نمزيف ءانبلا ليزا نيح اذلو ل
 6 اولعج 2 3 لقنالو 0



 د ١
 21111111 ] ]آ]آ] ] 92 726

 مظعتلا كرت نم هسيفاملا ةها ركلاو هدب نس ءاعب دال نأك ناو

 زلاو لاو هللات رهظاهيف ةواصلا زوال نطاوم عيش س مالسلاو

 دعت دارملاو ةحام نب ١11 وي رطلا 4 و لالا يلمع مالا

 حرش ىفو معادن اسهلاو هيفاذكذ عاجالاب تثنبلا رهظ ريغىف ةهاركلا

 ةدم ني ةد- 0 ص 7 ىعو ةء ةبلص سه لا ىدها 7

 0 0 م و٠ ةركشي و قامت هللاذمحذ لعمل 9 كك ىلا

 3 ةولصلا بيقع 'لعفباعو هوركسسمالو هب رب سنتلق باس

 3 هور 5ك هيلا ىد ئ / حابم لكو ةيحاووا لس ا_هئودقتمي

 ل لما نإ كمال 0 0 هدد بجينال ةقيت>وا

 ا العب لانا تا لا 0 راباتلاو 3 00 ٌْ
 9 -ىف لوس نيبدوعم رسل ةضؤمالوا نموم *نماع اهنع هللا ىضر

 ا ةنآ 1 و كب تل لو ا سودق تي كا



 ١ ان هل و كلم فنا هللا ثعد و ءادهشلا 1

  0رانلالهانم نيتسو ةعقلامور عفشي و ||
  0هب لملا زوجت 9 لطاب 0 ثيدخت 3

 : دا نر ةقشملاردق ىلع ر ا لشملاو 0 ةفاولا ريغلا ةغلابلاو 1

 ١| داسفا ثيدحلا اذه لثع نيدحللا ضعب دصق امو اهزجنا ناعإلا لضفاو
 هن رغيف ةدايعلا ق دا نع مهطيشتو قسفلاب معبأ رغاو ْو قالا لالضاو و نرلا |

 نفسو هديك نبي اج ريع ةكلمالو قو 49 ةرط 5 ثيدجلا وا ةريخ هل | سدل نش ضعب

 لبلا :لظك دإظ و هقرعل راهن || ءوص لش 0-0 5 ثيرطانا من 0. ْت د نلا لاق : :

 هسا لل بلاطلا داح هم رشف ر لا ثيدحلانا اير لاقو هركت :

 عا هناععدتلاو روئنم هلاق ارو هإ هللا لع لنمو ىهتنا تلامااىف هيلف نم 1 1 ا

 شرعا ىلع ىلصكننا سأنالو ثا ىضاق ىواةفىفو ( قيقوت لاو نئدعلا قوز#و :

 ىلصينا دارا لضفا ضرالا هتيثتاهوا ضرالا ىلع ةواصلاو دو. ءالاو طدسبلاو

 ةصالالاىف ازد ا هل ملناو هفاتسانا لطفالاف ٠ هريغ تبق

 ا دودهبا|واعوكرلا نم مقر نكس سا اهل نم نلنء مون لحرس ىلضولو ةيزانربلاو ١

 ا ساب رك بوثو ر هاط جاجد' بوت ةدف ةعفاوملا ةفلادلا لو رتل داع م اهالا لبق ١

 1 هبال جاجا دلا بولا ف ىلصب اهلي زياه هدنء 8 ةساجأا نم م عتوأم ردق ةيق ع

 ةاع ةعافشلا ار ةيرهج ةواصقى ادرك م ع رش دسم كاذو هوركم

 ةمارل ملام همزلب الذا الفالاو ةمامالا دضصقنا ةروسلا ر - 0 هبىدتقام ا

 هلو ركي وأ وهسولو وهسلا همزلبال نكلوائبسنوكب ضال عضومىف د رفئلارهج 1
 نوكي ناوهو رذع نمالا تذاخم ىبشلا ةبافك ىو اضياراهتلا لفاوىف رهجلا

 ىواتة ىو مالكلا عقدو مونلا عقدل رهف مولا هيلي وأ ثد_##ن م كاع

 || ليل لهل ةجاحلا دنءالا ضوعيلاو بانذلا هكوا هدي بدنا رك
 ىهتنا دوهيال علام افاعضا ىناحلاةواص ىلع لضفت نيلعتلا ف ةولصلا اهيف

 تفاخوأو ديعالو: روس رهم رك ذم َد , رهجلا ىف ةحئاشلاب تاق ماع الا

 . تقولا جرد نا ةروسلاوا ةحاغلا أرقنافاخ ديعيالوز رهج اهع :مكاوأ ةينابا

 دسفت هذال رد غلاب اذه همام صخو ضرفنا فدايلع ها 8



 و راما ل 0 م ىلع اهدار 8 يا دوعن

 تقولا قاضو هيأت سايب ءاود لان وا هشىا ع | كاسمامالا

 ثاضيا ةيعااىب انك رفعي و ةءارد ريغ ىلصا دحب مناف

 اغلا رخل طر وسلا رش 3 ا ةحتافلا أ رقله

 و :رخا م داسسفت ل 0 0 6 .

 9 لض ريكاوا ةعل رةنوش الثا 'ةعاجلاب لاغتشالا كانهآل انه ةمانت هعكر

 ل ة ىف عرش ان 37 ةربكحااا كاردانم لضفا اثم ءوضولاو اثالث ءوضولا
 رذعب' ىتأبال هماها بيتر "بحاص ن 38 ؛لناو 0 ما تيقن 3

 31 0 0 ير 1 تتقو

 ناو ار 0117 مانز وترا فوهو لام 2! يما

 ١ 0 ةيقثلا نم ٠ لكلا هدحو موي الو يشع توفت 00 0

 0 وا رداع هون 1 1 قأت 0 هب راقا 5 املا 1

 هب دارملانا رهاسظلاو ىهتنا عرمشلاو ةداعلاف وفع هلاشمو هب نانا
 ١ الا هيلع ب ءوضو ريغل ىلَص هنأ ماهالل نيب 3 32 كلا .كلذ

 لوس اذخاآ' حدا اذهو ةدنقلاةرحخاص لاق هيلع كال ل مقو ن :ىملإ

 : 3و مامالا راسا رهط اذا ىدتقملا ة ةالص د_شقتال ..دنع

 4و لستغا ىذلا ماجلا نا ريسخاأ نيح ىفسوت وار 11

 1 هانذ انئاوخا لوب ذخأت لاق ةراف



 كسلا را اهلاكال اللا ةداءعلا ا مق رز 0 دا بطلا 0 * لفت ١

 ءاضقلا نحمل دوعلا لبق دساواو زاج ادا اهاضم دا مث دع من امن
 ناو دؤعي دعبول هنا رك ذم ةئلاثلا ىلا عوطتملاثماق ىوالا ىف هرك ذ امأق)

 لوالاو ةقيح ىبا لوق اذه ليقو دوعبال هنا ىود <ربلا نءو رهظاا؛ ع

 اًنافثأ 0 اعب را فى 0 نكي 1 ناد لاَ لكىلع وهال دهس و دل

 ءأضقلان معو ملا ع وكرلا مثيمل اذا اهيفو هينقلا ىف اذكدسقت دعيملان
 0 لكنا انمدق دقو ىف نيِلاحلا ىف ىلوا ءاضقلا ليقو ةدمبال تقولا

 تان اًضنا ةيقلاىفو ةيادسهلاو هركذ اهتداعا بحت ناصقنلا ع عع ٍ ١

 ىراعلا دعل يوتا ديعت نأ ىنِش نلبي ماها ف ىلص تئاوقغلا: ءأم

 نال ةعب زخم َّىح ةيلصالا ةساحخال هب ريشسال ّع ول دهريسغ هيلا دلح

 ةواصلا ىف هلعذ لم نأ زو دعم 0 اذاو ةضراع هتساح نال نسا 0

 ةواضا!ىف هلعث عضينا لذفالاو ةعئام ةساجتأ هيف نكيملنأ هعارض كَ

 ةريعلاق ءاب رلا هظلا> مث صالخالاب ةولصلا ىف ع سش هب هيلق لغتشي الث هنأ,
 اراهذ لعاا فرظألا ةئكما ,بوجولا طوعس ق>ىف ل هلا ءايزالو ك ا

 ل ل ةدان ذا فرعي 9 نهذ هل 00 الار و لعف ليال : 0

 باو قئادل ١ دح“ 0 وهلا يتكلا نش ,صغاىف اح هس رئضخ

 ح ةدئاغلا اًههب ذخاةويالاغع ناو ةمنلا ىف ةدئافالف عاجلا ةولص : هب
 ٍ يح ليقف اذهل هلاوزال تونفلا ةرييكت كرتوأو ةريهظلا ىو هد زازبل لك 1

 ءاضقن لاغتشالا ةخلا ىفو ال لسقو ديعلا تا ريك تهاوم
 رسم و ىلا ةولصو فورعملا ناسلاالا سلال لئاونا نع مف ,



 : ين اهريقو لغثلا هيأ : لصت كتف 00 تور يلا" تاولصلاو عمل
 ل فص ( نك ةدسلا لوا نمالت نا ىدركفسلا دئاوذ ىف ءاضقلا

 .: دس د هيف ىنلا فرحلا رن ناو دعس ل :دحشلا هيف ىذلا قرخلا كرت 9
 ١ .الفالاو ةدوسلا بحت ةيألا فصت نم رثكاا هدعب وا هلبقام أرق نأ
 ام اهدعت وا 9 0 راض 0 فرح م رض اذا رمجوبا خلا لاق

 يوتا ريلصأا كِبلاو 1 ر كنارفغ اتلعأو انس لوشنا 0 هنكميمل
 ا هربخاق ةعمجج ل سلا ىلاىئسمت ةيركلاىفسانا١مااذا ىورتلا ماهالا ةيباتعلا ىفو
 | ني رخاموفب ايان رهظلا مافإ ةولصلانه عرف مامالا نأ قب رطااىف لجر

 0 همدقو .مامالا ثدحاف ةعم لخدف ةمجطا ىف ماهالادجو رسدملا مدقالمث

 ظ 0 تاره ثلث تقو ىف ةولصلا ىفما ل راذهفمجاكم اوقالا ةولص تزاج ةعجللا
 1 ةددسلاب ةثلاثلا ديقناب اهرثك ١ ةيعاب ران ىل_ص اذاو ىهتنا لكلا راج دقو
 للف ا ضرغلا ىدكوي و الفن هالصام لعجينا ب>او ةعاجبا تيقا مث
 18 وا ةيسداس اهلا م ذيو ةماخلا ىلإ موس و ةريخألا ةدعقلا كرتينا

 | || ىلصيتنا رذن واللا ةقينح ىباهنع الفن هتولص بلت ادعاق ةعبارلا

 امهيلضينا ةمزلي فسوبي وبالاقو د#حت دنع لطاب هرذنف ةراهط ريغ ن نيتءكر

 هدنعنافرفزإ افالخاندنع ةءارقلاب هانعزل ةءارقريغب امهيلصينا رذنواو ةراهطاإ(
 ىثاال رفز دنعو اندنع عفش همزإ ةدحاو ةعكر ىلصينا رذنولو ”ىش همزالال
 1 !اقولو ناتمكر همزلبهدئعوان دذع اعب راىلصن نا همئلاثلث ىلصدنا رذنولو هيلع

 افالخ ناك ناكم ىاىف هماصدنازوحي مار ا ررهسملا ىف اذك ىلصا نا ىلع ىلاعت
 0 9 7 5 هر :واوديق هيلصر نادم ا ف :

/ 

 | ا
 ا 1

 و ثيذلادرو ةارمشع غلباذا اهبلع ب بردي واعيس 0 0 ىلا
 1 0 0 *ب ريضيلالا 00



 رىناسام
 4 0 0 هش 7 بأ

 ل
 اناوخالو انل : ا ةيفان ىلا

 لومأم مركاو لوثسم ريخ هنا نيطسلا عيب ب باب
 3 مار“ هن و 4 .روخ كدا

 ٠ هربا يوفق 0 1
 لاح لكىبعانطايو ارهاظو ٠

 امديش ىلع هللا ىلصو ١

 لااملاو رشملا

0 

غلواعبط هد سيلسلل لوا اا رو 7
 ( ردش

 00 هئَس مرح 6 ف












